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HOTĂRÂREA NR.70 
Din 29 Iunie 2015 

privind aprobarea documentatiilor tehnico - economice Proiecte tehnice - Executia 
lucrărilor de reabilitare termică a imobilelor situate în Oraşul Buftea, Judet Ilfov; 

cuprinse şi aprobate în programul anual de reabilitare ' 
termică a blocurilor de locuit 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi 

Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională; 
• Ordinul nr. 951/2015 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2015; 

• Hotărârea Guvernului 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 intervenţii şi ale Ordinului nr. 863/2008 - pentru aprobarea 
"Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea 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 intervenţii"; 

• Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 
363/201 O privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrăriilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrăriilor de construcţii 
aprobate de Ordinul nr. 839/2009; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 30 iunie 2013 privind actualizarea 
Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe şi stabilirea unor măsuri în vederea implementării acestuia; 

• 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) Iii. (b), alin. (4) Iii. (d) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 44 alin. (1) din Legea 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) Iii. (b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă documentaţiile tehnico - economice: Proiecte tehnice -
"Execuţia lucrărilor de reabilitare termică a imobilelor situate în Oraşul Buftea, 
Judeţ Ilfov, cuprinse şi aprobate în programul anual de reabilitare termică a 
blocurilor de locuit", conform anexelor care fac 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. 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 
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