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HOTĂRÂREA NR.91 
Din 31 Iulie 2013 

privind aprobarea contribuţiei oraşului Buftea pentru lucrările de investiţii 
"Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din 

Oraşul Buftea" şi „Reabilitarea şi extinderea surselor de captare şi tratare a apei 
potabile din Oraşul Buftea şi Comuna Corbeanca şi Construcţia staţiei de Epurare în 
Oraşul Buftea", din cadrul proiectului „Extinderea ş i modernizarea infrastructurii de 

apă şi apă uzată pentru Regiunea Constanţa - Ilfov" 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

A vând În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşulu i Buftea; 
• Raportul de specialitate comun al Serviciului Achizitii Publice, Investiţi i, Info rmatică, 

Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Direcţiei Economice din cadrul aparatulu i de 
specialitate al primarului; 

• Adresa nr. 48090/12.07.2013 a S.C. Raja Constanţa S.A, înregistrată la registratura 
Primăriei oraşului Buftea cu nr. 158/15.07.2013; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 90 din 31 iulie 201 3 privind aprobarea Studiului 
de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru lucrări le de investiţii 

"Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă ş i canal izare din Oraşu l 

Buftea" şi „Reabilitarea şi extinderea surselor de captare şi tratare a apei potabile din 
Oraşul Buftea şi Comuna Corbeanca şi Construcţia staţie i de Epurare în Oraşul 
Buftea", din cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructuri i de apă şi apă 
uzată pentru Regiunea Constanţa - Ilfov" 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 
în conformitate cu : 

• Prevederile Proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată 
pentru Regiunea Constanţa - Ilfov"- Axa Prioritară 1 POS Mediu (2007 - 2013); 

• Prevederile art. 36 alin . (1 ), alin . (2) lit. e) , alin.3) lit.c), alin.4) lit.f) coroborate cu 
prevederile alin. 7) , lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.64/2009 privind gestionarea fi nanciară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă , cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicarea prevederilor Ordonanţei de U rgenţă a Guvernului nr. 
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă , cu modificările şi completări le ulterioare; 

• Prevederile Ordinului M.E.F. nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice 
de Aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare 
a instrumentelor structurale , a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de 
stat, inclusiv din Fondul Naţional de Dezvoltare, în bugetul instituţ i ilor implicate în 



gestionarea instrumentelor structurale ş i utilizarea acestora pentru Obiectivul 
Convergenţă , aprobată cu modificari ş i completări prin legea 249/2007; 

• Prevederile art. 44 alin . (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu 
modificările ş i completă rile ulterioare ; 

• Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă ş i de canalizare nr. 241 /2006, 
republicată; 

• Prevederile Legii nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată; 
în temeiu l prevederilor art. 45 alin . (2) ş i ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, re publicată, cu mod ifică ril e şi completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă contribuţia oraşului Buftea privind lu crările de investiţ ii "Reabilitarea 
şi extinderea reţe lelor de alimentare cu apă ş i canalizare din Oraşu l Buftea" şi „Reabilitarea 
ş i extinderea surselor de captare ş i tratare a apei potabile din Oraşu l Buftea şi Comuna 
Corbeanca ş i Construcţia staţie i de Epurare în Oraşul Buftea", din cadrul proiectului 
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă ş i apă uzată pentru Regiunea Constanţa
Ilfov", în sumă de 220.388 euro, reprezentând procentul de cofinanţare de 0,9% din totalul 
cheltuielilor eligibile aferente investiţiilor aprobate pentru Oraşu l Buftea. 

Art. 2. Cu punerea în aplicare ş i aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate şi operatorul 
S.C. Raja Constanţa S.A. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştin ţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor de 
specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, S.C. Raja Constanţa S.A., Asociaţiei de 
Dezvoltare lntercomunitară Apă - Canal Constanţa şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 
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