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Piaţa

HOTĂRÂREA NR.159
Din 31 octombrie 2017
privind acceptarea propunerii de cofinanţare în vederea realizării obiectivului de investiţii
"Extinderea reţelei electrice de interes public din zona str. Independenţei, Viitorului, Lotusului,
Iasomiei, Daliei", oraş Buftea, judeţ Ilfov

Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere:
• Expunerea de motive a Viceprimarului Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi
Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională;
• Soluţia tehnică transmisă prin adresa nr. 329471 /04.09.2017 de E - Distribuţie Muntenia
S.A., înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr.18334/06.09.2017;
• 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. 51 din Legea nr.12312012 a energiei electrice şi a
gazelor naturale, art. 14 alin. (1) şi alin. (2), art.17 alin. (1) din Metodologia pentru evaluarea
condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea
reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată de Ordinul nr. 75/2013, ale art. 36 alin. (1) şi
(2) lit. (b), alin. (4) lit. (d), alin. (6) lit. (a), pct.14 din Legea nr. 21512001 a administraţiei publice
locale, republicată, 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) lit. (b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
•

HOTĂRĂŞTE

Art.1. (1) Se acceptă propunerea de cofinanţare în vederea realizării obiectivului de
"Extinderea reţelei electrice de interes public din zona str. Independenţei, Viitorului,
Lotusului, Iasomiei, Daliei", oraş Buftea, judeţ Ilfov, potrivit soluţiei tehnice transmisă de EDistribuţie Muntenia S.A. prin adresa nr. 329471/04.09.2017.
(2) Valoarea totală a lucrărilor pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin.1 ), conform
soluţiei tehnice transmisă de E-Distribuţie Muntenia S.A. prin adresa nr. 329471 /04.09.2017, se
estimează la 619.673 lei, fără TVA, şi va fi asigurată de către părţi, astfel:
-cota de participare Oraşul Buftea: 452.260 lei, fără TVA;
-cota de participare E- Distribuţie Muntenia S.A.: 167.413 lei, fără TVA.
Art.2. Se împuterniceşte viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate să semneze
toate documentele cu implicaţie, ce se vor încheia în vederea realizării obiectivului de investiţii
prevăzut la art. 1.
Art.4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor
prezentei hotărA · , · omunicarea acesteia, viceprimarului, primarului oraşului Buftea, serviciilor
de speciali
Jh-~@~ a ducerii la îndeplinire, E- Distribuţie Muntenia S.A., persoanelor
interesate , · ~'i}l;Jţiei Pf~ ctului judeţului Ilfov.
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