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HOTĂRÂREA NR. 95
Din 31 Iulie 2013
privind modificarea bugetului şi cheltuielilor aferente proiectului
"Modernizarea infrastructurii rutiere ş i refacerea suprafeţe i carosabile
în oraşul Buftea" din cadru l Programului Operaţ i onal Reg ional 20072013 Axa Pr i oritară 1 (P.l.D.U)

Consiliul local al oraşului Buftea
Având În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul O raş ului Buftea;
• Raportul de specialitate al Serviciului Achiziţii Publice, Investiţii , Inform atică , Proiecte cu
Finanţare Internaţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
• Avizul Comisiei Buget Finanţe ş i al Comisiei Juridice şi de Disciplin ă ;
• Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 50/09.06.2010;
• Hotărârea Consiliului loca l Buftea nr. 28 I 20 13 privind aprobarea modifică rii bugetului şi
a cheltuielilor aferente proiectelor individuale din cad rul Programului Operaţional
Regional 2007- 2013 Axa Prioritară 1- Sprijinirea dezvol tă rii durabile a oraşelor - poli
urbani de creştere domeniul major de inte rve nţi e 1.1 - planuri integrate de dezvoltare
urbană ;

•

Hotă rârea

Consiliului local Buftea nr. 78/201 3 privind modificarea H.C .L. Buftea
nr.50/09 .06 .201 O privind aprobarea proiectelor individuale: "Modern izarea infrastructurii
rutiere ş i refacerea s uprafe ţe i carosabile în oraşu l Buftea", "Crearea parcului „Dintre
flori" amenajare arhitect ural ă ş i peisagistică a acestuia, oraş ul Buftea", "Modernizarea
a rhitectural ă ş i peisagistică a s paţ iil o r verzi co resp un zătoa re aliniamentelor stradale",
"Dezvoltarea ş i modernizarea sistemului de iluminat, cu reţea subte rană în o raşul
Buftea", "Crearea unei zo ne verzi de utilitate publică pentru cartierul Flamânzeni, din
o raşul Buftea", "Extinderea sistemului de supraveghere video pentru c reşterea
s iguranţe i şi prevenirea crimin a lităţii în o raşul Buftea'', în cadrul Programului
O pe raţional Regional 2007-20 13, Axa prioritară 1: "Sprijini rea dezvoltării durabile a
o raşe lor - poli urbani de creştere" , Domeniul major de intervenţie 1.1: "Planuri integrate
de dezvoltare urban ă" , Sub - domeniul : ce ntre urbane şi a documenta ţiilor tehnico economice aferente proiectelor mai sus m e nţionate;
• Ad resa A.D.R.B.I nr.7398/15.07.2013 înregistrată la Primăria oraşu lui Buftea cu nr.
9237/15.07.20 13;
• Ad resa transmi să de către S.C . Tehno Consulting Solution S. R.L. nr. 366/26.07.20 13,
înregistrată la Primăria o ra ş ului Buftea cu nr. 9952/26.07.2013;
1

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a adm in i straţiei
publice locale, republi cată , cu modificări l e şi comp l etăril e ulterioare,
În temeiul art. 45 alin . (1) şi al art.115 alin . (1) lit. (b) din Legea nr. 215/200 1 a
administraţie i publice locale, re publ i cată , cu mod ificăr ile şi comp l etări le ulterioare,

HOTĂRĂ ŞTE
Art.1 . Se aprobă modificarea bug etului şi cheltuielilor aferente proiectului
"Modernizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţe i carosabile în oraşul Buftea" din
cadrul Programu lui Ope raţional Regional 2007- 2013 Axa Prioritară 1 (P.l.D.U), după cum
urmează :

Nr.
crt.

1

Denumire proiect

Modernizarea
infrastructurii rutiere şi
refa cerea suprafeţei
carosabile în oraşul
Buftea

Valoare tota lă
proiect

Contribuţie

leader
Consiliul fo cal
Total
din care: neeligibil/eligibil

Contribuţie

partener
Consiliul
Judeţean {{fov,
la ch eltuieli
eligibile

1.210.702,54 lei
61 .688.851,81 lei

733.094,59 lei
966.337,68 lei

244.364,86 lei

Art. 2. Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 28 I 2013 ş i Hotărârea Consiliului local
Buftea nr.78/2013 se modifică corespunzător, conform prevederilor prezentei hotărâri .
Art. 3. Se împuterniceşte domnul Pistol Gheorghe - primarul oraşu l ui Buftea pentru a
semna actul adiţiona l la Acordu l de Parteneriat încheiat cu Consiliul Judeţean Ilfov.
Art. 4. Secretarul oraşu lui Buftea va asigura aducerea la cunoşt i nţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primaru lui oraşului Buftea,
servicii lor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi Institu ţ ie i Prefectului judeţului
Ilfov.
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