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CONSILIUL LOCAL 
· iata Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 , 

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

HOTĂRÂREA NR.24 
Din 27 Februarie 2014 

privind însuşirea proiectului tehnic revizuit "Consolidare, reabilitare, 
extindere modernizare şi dotare Grup Şcolar Dumitru Dumitrescu Buftea" 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Achiziţii Publice, Investiţii şi 

Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională ; 
• Adresa nr. 6473/2013, emisă de către Organismul Intermediar A.D.R.B -

Ilfov; 
• Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 59/2009 privind aprobarea cofinanţării 

proiectului "Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare şi Dotare 
Grup şcolar Dumitru Dumitrescu" derulat Pfin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - " lmbunătăţirea infrastructurii 
sociale", Domeniul de intervenţie 3.4: „Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă ", astfel 
cum a fost modificată şi completată; 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei 
Juridice şi de Disciplină; 

• Avizul Comisiei pentru Agricultură şi Mediu şi Avizul Comisiei pentru 
Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism; 
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 
finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

' în temeiul prevederilor art. 45 alin. (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 însuşeşte proiectul tehnic revizuit "Consolidare, reabilitare, 
extindere modernizare şi dotare Grup Şcolar Dumitru Dumitrescu Buftea", oraşul 
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Buftea, judeţul Ilfov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. 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. 
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