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HOTĂRÂREA NR.163 
Din 31 octombrie 2017 

privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aferente 

obiectivelor de investiţii: "Realizare nod hidrotehnic - Podeţ CClll - Podeţ Cd 46, Realizare Podeţ 
tubular de pe canalul CP1 /1- strada Liliacului din amenajarea Colentina Tărtăşeşti, Realizare 
podeţ tubular strada Mânăstirii - podeţ Cd 45, Realizare podeţ tubular strada Mălinului - podeţ 

Cd 46, Realizare podeţ tubular strada Mânăstirii - Podeţ Cd 44" 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a viceprimarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi 

Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională; 
•Adresa nr. 89737/19.07.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 15066/2017; 
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 78/31.07.2015 privind aprobarea 

documentaţiilor tehnico - economice: Proiect tehnic - Reabilitare nod hidrotehnic: Podeţ CClll -
Podeţ Cd 46, Proiect tehnic - Podeţ tubular pe canalul Cd 44, Proiect tehnic - Podeţ tubular pe 
canalul Cd 45, Proiect tehnic - Podeţ tubular pe canalul Cd 46, Proiect tehnic - Podeţ tubular pe 
canalul CP 1 I 1 ; 

•Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei Juridice şi de 
Disciplină; 

În conformitate cu prevederile: 
•Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional 

de dezvoltare locală; 
•Ordinului M.D.R.A.P. nr. 185112013, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală; 

•Art. 36, alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republica!ă, cu modificările şi completările ulterioare, 

ln temeiul 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 finanţarea de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 
se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, prevăzute la 
art.8 alin. (3) din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, respectiv: cheltuieli pentru obţinerea şi 
amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit 
energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, 
organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de 
şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi 
predare la beneficiar, aferente obiectivelor de investiţii: "Realizare nod hidrotehnic - Podeţ 
CClll - Podeţ Cd 46, Realizare Podeţ tubular de pe canalul CP1I1- strada Liliacului din 
amenajarea Colentina Tărtăşeşti, Realizare podeţ tubular strada Mânăstirii - podeţ Cd 45, 
Realizare podeţ tubular strada Mălinului - podeţ Cd 46, Realizare podeţ tubular strada Mânăstirii 
- Podeţ Cd 44". 
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Art. 2. Primarul oraşului Buftea şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. 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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