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HOTĂRÂREA NR. 60 
Din 23 Mai 2017 

pentru modificarea H.C.L. Buftea nr.79/2013 privind aprobarea contractării şi/sau garantării 
unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 35.000.000 lei 

Consiliul Local al orasului Buftea 
' Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Gheorghe Pistol, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului; 
• Hotărârea Consiliului local nr.19/28.02.2017 privind aprobarea achiziţionării de către 

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea a serviciilor de consultanţă juridică 
pentru modificarea obiectivelor de investiţii publice de interes local cofinanţate prin 
contractul de credit nr. 65/06.01.2014 şi susţinerea cererii de autorizare a 
9ontractării/garantării unei finanţări rambursabile, către Comisia de Autorizare a 
lmprumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 

• Opinia formulată în baza contractului de asistenţă juridică nr. 32/2017 de către C.I.A. 
Năstase Gabriel Constantin, înregistrată la Primăria oraşului Buftea; 

• Dispoziţiile H.C.L. Buftea nr.79/2013 privind aprobarea contractării şi/sau garantării 
unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 35.000.000 lei, cu 
completările şi modificările aferente; 

• Contractul de credit nr.65/06.01.2014; 
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Buftea; 
• prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, 

cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Ţinând seama de: 

• art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• art. 1.164 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii, 
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

investiţiilor publice de interes local/refinanţarea datoriei publice locale, a căror 

documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin: 
• H.C.L. Buftea nr.129/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Eficientizarea energetică a clădirilor 
rezidenţiale" - Lotul 1; 
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• H.C.L. Buftea nr.130/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Eficientizarea energetică a clădirilor 
rezidentiale" - Lotul 2; 

' • H.C.L. Buftea nr.131/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Eficientizarea energetică a clădirilor 
rezidentiale" - Lotul 3; 

' • H.C.L. Buftea nr.125/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Parc integrat pentru recreere, sport 
şi agrement" - Buftea, strada Ştirbei Vodă, nr.53A, judeţ Ilfov; 

• H.C.L. Buftea nr.126/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Amenajare parc Aviaţiei" - Buftea, 
T45, P375, judet Ilfov; 
În conformitate ~u prevederile art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. (b), ale art. 63 alin. (1) lit. 

(c) şi alin. (4) lit. (c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. (b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Adoptă prezenta 

HOTĂRĂRE 

Art.1. - Se aprobă modificarea H.C.L. Buftea nr.79/2013 "privind aprobarea 
contractării şi/sau garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 
35.000.000 lei, cu completările şi modificările aferente, în sensul modificării obiectivelor 
finanţate prin credit. 

Art.2. - Anexa nr.1 la H.C.L. Buftea nr.79/2013 va fi înlocuită cu Anexa nr.1 la 
prezenta hotărâre. 

Art.3. - Celelalte prevederi ale H.C.L. Buftea nr.79/2013 rămân neschimbate. 

Art.4. - Se aprobă încheierea actului adiţional la Contractul de credit 
nr.65/06.01.2014, în acord cu dispoziţiile prezentei hotărâri. 

Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
oraşului Buftea. 

Art.6. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor în drept, prin afişarea la sediu şi 
pe pagina de internet www.primariabuftea.ro. şi va asigura comunicarea acesteia, 
primarului oraşului Buftea, serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi 

Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - l'il'JIHAELA 
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Anexai/a H. C. L. Buftea nr. 60/23.05./2017 

Denumire investitie H.C.l. de aprobare 
' 

„Eficientizarea energetică a Hotărârea Consiliului 
clădirilor rezidentiale - Lot 1" Local Buftea 

I 

nr.129/2016 
„Eficientizarea energetică a Hotărârea Consiliului 
clădirilor rezidenţiale - Lot 2" Local Buftea 

nr.130/2016 
„Eficientizarea energetică a Hotărârea Consiliului 
clădirilor rezidenţiale - Lot 3" Local Buftea 

nr.131/2016 
"Parc integrat pentru 

Hotărârea Consiliului 
recreere, sport şi agrement" 

Local Buftea 
Buftea, strada Ştirbei Vodă, 

nr.125/2016 nr.53A, judet Ilfov 
"Amenajare Parc Aviaţiei" Hotărârea Consiliului 

Buftea, T45, P375, judeţ Ilfov Local Buftea 
nr.126/2016 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOCA MARIA - GEOVANA 

(înlocuieşte Anexa nr. 1 la 
H.C.L. Buftea nr. 79/2013) 

Valoare totală 
Valoare 

finantată din 
' (lei cu TVA) 

credit bancar 

6.946. 723,68 6.946.723,68 

9.618.140, 18 9.618.140, 18 

8.743.091,66 8.743.091,66 

26.497.885 
5.000.000 

12.153.641 4.692.044,48 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA MIHAELA 
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