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HOTĂRÂREA NR. 48 
Din 30 Aprilie 2014 

privind aprobarea proiectului tehnic revizuit „Reabilitare Şcoala Gimnazială, nr. 1, 
Oraş Buftea, Judeţ Ilfov" 

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; 
• 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; 
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 42 I 2014 privind aprobarea documentaţiei, a 

indicatorilor tehnico - economici şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitare Şcoala 
Gimnazială, nr. 1, Oraş Buftea, Judet Ilfov" din cadrul programului: Axa prioritară 3 -
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3. 4 - Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

• Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al 
documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
interventii; 
În confo'rmitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. (b), alin. (4) lit. (d), alin .7) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele 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 aprobă proiectul tehnic revizuit „Reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 1, Oraş 
Buftea, Judeţ Ilfov", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 42 I 2014, se va modifica corespunzător 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
, r~~ntei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor de 

........ -~.,,..-A- vedar~a aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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