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HOTĂRÂREA NR. 79 
Din 30 iunie 2017 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi 
investiţiilor propuse în Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea şi a alocării din 

bugetul local a valorii cofinanţării aferentă 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de 

operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020" 

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 şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 

·Adresa nr. 39755/2017 a S.C. Raja Constanţa S.A, înregistrată la Primăria oraşului 
Buftea cu nr. 9975/2017; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 25/29.03.2011 privind aderarea oraşului Buftea la 
Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară Apă - Canal Constanţa; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 26/29.03.2011 privind delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A., şi aprobarea 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare, a 
Regulamentului serviciului de apă şi de canalizare şi a caietelor de sarcini; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 57/23.05.2017 privind darea în folosinţă gratuită pe toată 
durata existenţei construcţiilor a unei suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului 
Buftea în vederea construirii/reabilitării şi punerii în funcţiune a obiectivelor din cadrul 
"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de 
operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020". 

·Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 
În conformitate cu: 

·Art. 20 lit. f), h), j), art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

•Art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), lit.f), alin.7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Art.12 alin. (1 ), lit. (c) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, republicată; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate, versiunea martie 2017, al „Proiectului regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. 
Constanţa în perioada 2014-2020", cu indicatorii tehnico - economici cuprinşi în Anexa, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a contravalorii în lei a sumei de 3059 euro 
fără TVA, reprezentând contribuţia Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea la finanţarea 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a 
S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020". 

Art. 3. Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se asigură din: Fonduri 
nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, 
alocaţii de la bugetele locale, contribuţii din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi 
de la Instituţii Financiare Internaţionale sau bănci comerciale. 

Art. 4. Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri (imobile) care se află în 
domeniul public al unităţii administrativ teritoriale. Aceste terenuri (imobile) sunt disponibile 
exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect. 

Art. 5. Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate şi operatorul S.C. Raja 
Constanţa S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. 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, S.C. Raja Constanţa S.A., Asociaţiei de 
Dezvoltare lntercomunitară Apă - Canal Constanţa şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

-COSMIN 

Contrasemnează 

SECRETAR, 
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