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HOTĂRÂREA NR. 71 
Din 29 Iunie 2015 

privind aprobarea contractelor de mandat şi a actului adiţional încheiat între 
Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea şi Asociaţiile de proprietari Bloc 

27 şi Bloc 27 Scara D, pentru executarea lucrărilor de interventie la blocul de 
' locuinţe situat în şos. Bucureşti - Târgovişte, nr.147, 

oraşul Buftea, judeţul Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii 

şi Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Serviciul Juridic; 
• Hotărârile Consiliului local Buftea nr. 32/26.03.201 O, nr. 33/26.03.201 O, nr. 

116/26.10.2012; 
• Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 80/28.06.2013, privind actualizarea 

Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe şi stabilirea unor măsuri în vederea implementării acestuia; 

• Avizul Consiliului Tehnico - economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nr. 432/500/25.10.2012; 

• Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 70/29.06.2015 privind aprobarea 
documentaţiilor 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; 

• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local: Juridică şi de Disciplină, 
Activităţi Economice şi Financiare, Agricultură şi Mediu, Amenajarea Teritoriului şi 
Urbanism; 

• Ordinul nr. 951/2015 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea 
perforn,:ianţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2015; 

ln conformitate cu prevederile art. 9, ale art.12, ale art. 13, ale art. 14, ale art. 18 
şi ale art. 20 alin.1) lit. u) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi ale Ordinului 540/2009 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe; 



i11 temeiul art. 36 alin. (9), al art. 45 alin. (1) şi al 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 contractele de mandat nr. 41/04.03.2013, 1 /18.03.2013 (nr. 
POB 1/07.02.2013, nr. 2/07.02.2013) şi actul adiţional nr. 1/23.06.2015, încheiate între 
Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea şi Asociaţiile de proprietari Bloc 27 şi 

Bloc 27 Scara D, pentru executarea lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe situat 
în şos. Bucureşti- Târgovişte, nr.14 7, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, înscris în programul 
local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
oraşul Buftea, prevăzute în anexa, parte parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică il 

prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
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