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HOTĂRÂREA NR. 35
Din 31 Martie 2014
privind modificarea contribuţiei oraşului Buftea pentru lucrările de investiţii
"Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canaliza re 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 şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată
pentru Regiunea Constanţa-llfov", aprobată prin H.C.L. nr. 91/2013

Consiliul local al

•
•

•
•
•
•

oraşului

Buftea,

Având în vedere:
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
Raportul de specialitate comun al Serviciului Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică ,
Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Direcţiei Economice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
Adresa nr. 21818/19.03.2014 a S.C. Raja Constanţa S.A, înregistrată la Primăria
oraşului Buftea cu nr. 4234/19.03.2014;
Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 91 din 31 iulie 2013;
Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 90 1 2013, modificată şi completată de Hotărârea
Consiliului Local Buftea nr.139 /2013;
Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei Juridice şi de
Disciplină;

În conformitate cu:
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 instituţiilor implicate în
gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul
Convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea 249/2007;
• Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), lit.e), alin. 4) lit. f), alin. 6) pct.14 coroborata
cu prevederile alin. 7) lit. a), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit.d) 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. Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă contribuţia oraşului Buftea în
sumă

de 221.908 euro, 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 şi modernizarea infrastructurii
de apă şi apă uzată pentru Regiunea Constanţa - Ilfov", conform anexei care face parte din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu punerea în aplicare şi 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 cunoştinţă 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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ANEXA LA H.C.L. BUFTEA NR. 35/31.03.2014

Denumire Proiect : "Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă
regiunea Constanţa - Ilfov"

şi apă uzată

pentru

Denumire Lucrări de Investiţii:
Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din Oraşul
Buftea
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.
Valoarea

cofinanţării
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221.908

Contributie UAT Buftea

Nota : Cursul Euro/Leu va fi cel de la data
Mediului şi Schimbărilor Climatice.

semnării

contractului de

finanţare

Între Beneficiar

şi

Ministerul

SEC+R,
GHEORGH~- CAM ELIA

