HOTĂRÂREA NR.147
Din 06 Decembrie 2013
privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local
Buftea nr. 78 128.06.2013

o

Consiliul Local al oraşului Buftea,
Având în vedere:
• Expunerea de motive prezentată de către domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului
Buftea;
• Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Economică şi Serviciul de Achiziţii
Publice şi Investiţii;
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei Juridice şi de
Disciplină;

•

•

•
•
•

locale

Hotărârea Consiliului local Buftea nr.78/28.06.2013 privind modificarea H.C.L. Buftea
nr.50/09.06.2010 privind aprobarea proiectelor individuale: "Modernizarea infrastructurii
rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile în oraşul Buftea", "Crearea parcului "Dintre flori"
amenajare arhitecturală şi peisagistică a acestuia, oraşul Buftea", "Modernizarea
arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi corespunzătoare aliniamentelor stradale",
"Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat, cu reţea subterană în oraşul Buftea",
"Crearea unei zone verzi de utilitate publică pentru cartierul Flamânzeni, din oraşul
Buftea", "Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi
prevenirea criminalităţii în oraşul Buftea", în cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 1: "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de
creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1: "Planuri integrate de dezvoltare urbană",
Sub - domeniul: centre urbane şi a documentaţiilor tehnice - economice aferente
proiectelor mai sus menţionate.
H.C.L. Buftea nr. 21125.02.201 O; H.C.L. Buftea nr. 50/ 09.06.201 O; H.C.L. Buftea nr. 60/
05.08.2011; H.C.L. Buftea nr. 28 /14.03.2013;
În conformitate cu:
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale", cu modificările şi
completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Prevederile art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile alin. (4) lit. d), alin.
(9) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată , cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea administraţiei publice
nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Anexa nr. 1 la

Hotărârea

Consiliului local Buftea nr. 78/ 28.06.2013 "Principalii
indicatori tehnice- economici aferenţi proiectelor menţionate la art.1. alin. (1) din H.C.L. Buftea
nr.S0/09.06.2010': se modifică conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
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Art. 2. Celelalte prevederi ale

Hotărârii

Consiliului local Buftea nr. 78/ 28.06.2013,

rămân

neschimbate.
Art. 3 Primarul oraşului Buftea, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor de specialitate
în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov.

c
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Anexa nr.11a H.C.L. nr. 147/06.12.2013
(Anexa nr.1/a H.C.L. nr. 78/28.06.2013)

PRINCIPALI/INDICATOR/ TEHNICO - ECONOMICI
aferenţi

Nr.

proiectelor

Denumire proiect

menţionate

Valoare

totală

la art.1. alin. (1) din H.C.L. Buftea nr. 50/09.06.2010

proiect

crt.

Contribuţie

leader

Consiliul Local

Contribuţie

partener

Consiliul Judeţean
Ilfov

TOTAL
Din care:
Nee//gibi//eligib/1
1.

2.

3.

4.

5.

Modernizarea
infrastructurii rutiere si
refacerea suprafeţei
carosabile in oraşul
Buftea

61.668.851,81

Dezvoltarea si
modernizarea sistemului
de iluminat, cu reţea
subterana in oraşul
Buftea

19.953.877,06

Modernizarea
arhitecturala si
peisagistica a spatiilor
verzi corespunzătoare
aliniamentelor stradale

10.797.299,74

Extinderea sistemului de
supraveghere video
pentru creşterea
siguranţei şi prevenirea
criminalităţii in oraşul
Buftea

2. 647.758, 78

Crearea parcului .Dintre
flori" amenajare

15.238.361,33

966.337,68

6.

733.094,59

244.364,86

241.824,32

86.608,11
6.000,00

80.608,11
94.826,77

51.443,29

30.187,80

10.062,60

78.526,55
17.000,00

130.150,43

43.383,48

136.716,65
126.654,05

arhitecturală şi
peisagistică a acestuia,
oraşul

1.210.702,54

184.579,65

61.526,55

Buftea

Crearea unei zone verzi
de utilitate publică pentru
cartierul Flamânzeni, din
oraşul Buftea

5.674.989,12

117.280,00
94.817,93

67.385,20

22.461,73

PRIMAR,
Gheorghe PISTOL

3

