ROMÂNIA
JUDETUL
- ·-- ILFOV
ORAŞUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL
Piata Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241 231 Fax: 031 -8241238
E-mail: contact@primariabuftea.ro
Web : www.primariabuftea.ro
I

HOTĂRÂREA NR. 78

Din 28 iunie 2013
privind modificarea H.C.L. Buftea nr.50109.06.2010 privind aprobarea proiectelor
individuale: "Modernizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile
În oraşul Buftea", "Crearea parcului „Dintre flori" amenaj are 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 documentatiilor tehnico economice aferente proiectelor mai s us mentionate '
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Consiliul Local al oraşului Buftea,
Având În vedere:
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Expunerea de motive prezentată de către domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşu lu i
Buftea, în ca litatea sa de iniţi ator;
Raportu l de specialitate al Serviciului de Achiziţii Publice şi I nvestiţi i ;
Adresa nr.8077/19.06.2013 a Biroului de Consultanţă servicii jurdice;
Adresele A.D.R.B.I nr. 2389/11 .03.2013, 2071/28.02.2013, 2072/28.02.2013;
Avizu l Comisiei Buget Finanţe şi al Comisiei Juridice şi de Discipl i nă ;
H.C.L. Buftea nr.21/25.02.2010; H.C.L. Buftea nr. 50/ 09.06.2010; H.C.L. Buftea nr. 60/
05.08.2011; H.C.L. Buftea nr.28 /14.03.2013;
În conformitate cu:
Prevederile art. 45. alin.(1) din Legea 273/2006 "privind finanţe l e publice locale, cu
modificări le şi completările ulterioare", potrivit căruia " obiectivele de investiţii şi celelalte
cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind În programele de inves tiţii anuale, anexe
la buget, numai dacă, În prealabil, documentaţiile tehnico - economice, respectiv
notele de fundamentare privind neces itatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor
asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale",
Prevederile H otărâ rii Guvernului nr.9/2007 „privind constituirea, componenţa şi
funcţionarea Com isiei de autorizare a împrumuturilor locale", respectiv anexa 1.2 la "norme
şi proceduri" potrivit căreia , "raportul comisiei de specialitate a consiliului local
fundamentează necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investiţiilor publice de interes local/refinanţarea datoriei publice locale, a căror
documentaţie tehnico- economică/notă de fundamentare au fost aprobate prin
hotărâri elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale ",
Prevederile art.62 din Legea 24/2000 "privind normele de tehni că l egislativă pentru
elaborarea actelor normative", cu modificările şi completă rile ulterioare, respectiv:
"dispoziţiile de modificare şi de completare se Încorporează, de la data intrării lor În
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vigoare, în actul de bază, identificându - se cu acesta. Intervenţiile ulterioare de
modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de bază";

•

prevederile art. 36 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
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 50/09.06.201 O
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 tehnico - economice aferente proiectelor mai sus menţionate şi Anexei
nr.1 astfel:
"Art.1.(1) Se aprobă proiectele: Modernizarea infrastructurii rutiere şi
refacerea suprafeţei carosabile în oraşul Buftea''. "Crearea parcului „Dintre flori"
amenajare arhitecturală şi peisagistică a acestuia, oraşul Buftea", "Modernizarea
arhitecturala şi peisagistică a spaţiilor verzi corespunzătoare aliniamentelor
stradale'', "Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat, cu reţea subterana
în oraşul Buftea", "Crearea unei zone verzi de utilitate publică pentru cartieru/
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 prioritara 1: "Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de
intervenţie 1.1: "Planuri integrale de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: centre
urbane.
(2)Se aprobă studiile de fezabilitate ale proiectelor menţionate la Art.1. alin.(1).
(3)Se aprobă indicatorii tehnico economici ai proiectelor menţionate la Art.1.alin.(1),
conform Anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4)0raşul Buftea se obligă să implementeze întocmai şi la termen proiectele
menţionate la Art. 1. alin. (1) pentru care se solicită finanţarea nerambursabilă;
(5) Oraşul Buftea se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării
optime ale proiectelor menţionate la Art.1. alin.(1) în condiţiile rambursării ulterioare
a cheltuielilor eligibile solicitate.
(6)0raşul Buftea se obligă să respecte, pe durata pregătirii proiectelor şi a
implementării acestora, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul
egalităţii la şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice,
achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.
Art. 2. Consiliul Local al oraşului Buftea prin direcţiile de specialitate din cadrul
aparatului propriu va întocmi documentaţia de achiziţie publică, organizarea şi
derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu
prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.
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Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei
servicii/or de specialitate şi Instituţiei Prefectului Ilfov. "

hotărâri

Art. 2 Primarul o raş ului Buftea, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire

prevederile prezentei

hotărâri.

Art. 3. Secretarul oraş ului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă pub l ică a
prevederilor prezentei h otărâ ri ş i com unicarea acesteia Primarului oraşu lui Buftea,
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire ş i Instituţiei Prefectului
Judeţului Ilfov.

Contrasemnează,

SE ~TAR,

GH EORGH~A -CAMELIA
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ANEXA nr. 1 la H. C.L. nr. 78 din 28 iunie 2013
(Anexa nr. 1 /a H.CL Buftea nr.50109.06.2010)

PRINCIPA LII INDICA TOR/ TEHNICO - ECONOMIC/
afe renţi proiectelor menţionate la art.1. alin. (1) din H.C.L. Buftea nr.50/09.06.201 O

Nr.

Denumire proiect

Valoare

totală

proiect

Co ntribuţie

Contribuţie

leader

Consiliu/ Local

crt.

partener

Consiliul Judeţean
Ilfov

TOTAL
Din care:
Neeligibil/eligibil
1

2

3

4

5

Modernizarea
infrastructurii rutiere si
refacerea suprafeţei
carosabile in oraşu l
Buftea

62,577,708.67

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

20, 130,220.00

Modernizarea
arhitectu rala si
peisagistica a spatiilor
verzi corespu n zătoare
aliniamentelo r stradale

10, 797,300.00

Extinderea sistemului de
supraveghere video
pen tru creşterea
sigu ranţei şi prevenirea
cr imi n alităţii în oraşul
Buftea

2.667,212.24

Crearea parculu i „Dintre
flori" amenaja re

15,238,361.33

922,566. 76

242,528.48

182,464.57
80,842.83

94,826. 77
51 ,443.29

130, 150.43

43,383.48

136,716.65
126,654.05

30, 187.80

10,062.60

78,526.55
17,000.00

a acestu ia,

744, 80 1. 56

248,267. 18

101,621. 74

arhitectura l ă ş i
peisag i stică

1, 170,833.94

184,579.65

61 ,526.55

oraşu l Buftea
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Crearea unei zone verzi
de utilitate pub li că pentru
cartierul Flamânzeni, din
oraş u l Buftea

5,674,989.12

117,280.00
94,817.93

67,385.20

22,461 . 73

PRIMAR,
Gheorghe PISTOL

S E~AR,

Gheo~rra -

Cameli a

