
ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV , 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piata Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-824 1238 

I 

E-mail: contact@primariabuftea.ro 
Web: www.primariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR.108 
Din 30 Septembrie 2013 

privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul 
de investiţii "Amenajare sens giratoriu la intersecţia dintre DN 1A cu 

strada Ştirbei Vodă, km 19+250", oraşul Buftea, Judeţul Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşulu i Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Achiziţi i Publice, Investiţii ş i Informatică , 

Proiecte cu Finanţare Internaţională ; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice ş i Financiare şi al Comisiei Juridice şi de 

Disciplină ; 

• Avizul Comisiei pentru Agricu ltură ş i Mediu şi Avizul Comisiei pentru Amenajarea 
Teritoriului şi de Urbanism; 

• Documentaţia tehnico - economică "Amenajare sens giratoriu la intersecţia dintre 
DN 1A cu strada Ştirbei Vodă . km 19+250", oraşul Buftea, Judeţul Ilfov; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin . (1) şi (2) lit. (b), alin . (4) lit. (d) din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale art. 44 alin . (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările ş i completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investitii şi lucrări de interventii; 

În temeiul prevederilor art. 45 al in '. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico - economică pentru obiectivul de investiţii 
"Amenajare sens giratoriu la intersecţia dintre DN 1A cu strada Ştirbei Vodă , km 19+250", 
oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, beneficiar Oraşul Buftea, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 2. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă pub lică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşulu i Buftea, 
serviciilor de sp~· l~·tate în vederea aducerii la îndeplinire şi In stit uţiei Prefectului judeţu lui 
Ilfov. A. o M /\ t, 1"' 
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