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HOTĂRÂREA NR. 107
Din 04 august 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico - economice
pentru obiectivul de investiţii Eficientizarea energetică a clădirilor publice - Corp laboratoare
(C5) - Liceu Tehnologic „Dumitru Dumitrescu" Buftea

Consiliul local al oraşului Buftea,

Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică,
Proiecte cu Finanţare Internaţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea.
În conformitate cu:

Guvernului Guvernului nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice;
Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020";
Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul
apelurilor de proiecte POR/2016/3/3.1 /B/117 REGIUNI şi POR/2016/3/3.1 /B /1 /BI;
Prevederile art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile alin. (4) lit. d) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

• Prevederile

•
•
•
•

Hotărârii

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

indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
"Eficientizarea energetică a clădirilor publice - Corp laboratoare (C5) - Liceu Tehnologic „Dumitru
Dumitrescu" din oraşul Buftea, şos. Bucureşti - Târgovişte, nr. 145, judeţul Ilfov, conform Anexei
nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.1.

-

Se

aprobă

Art. 2. - Se aprobă documentaţia tehnico - economică pentru obiectivul de investiţii
"Eficientizarea energetică a clădirilor publice - Corp laboratoare (C5) - Liceu Tehnologic „Dumitru
Dumitrescu" din oraşul Buftea, şos. Bucureşti - Târgovişte, nr. 145, judeţul Ilfov, conform Anexei
nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.3. - Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

se

împuterniceşte

Primarul

oraşului

Buftea prin serviciile de specialitate.
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Art.4. - 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- Judeţul Ilfov.
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