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Piaţa

HOTĂRÂREA NR. 95
Din 21 iulie 2017
privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii "Extindere reţea gaze Cartier pentru
tineri", în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, a contribuţiei unităţii administrativ teritoriale oraşul Buftea
şi încheierea contractului de cofinanţare
Consiliul local al oraşului Buftea,
Având în vedere:
• Expunerea de motive a domnului Vaida Gheorghe Alexandru, Viceprimarul Oraşului
Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi
Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională;
• Derularea proiectului "Cartier pentru tineri";
• Solicitările cetăţenilor referitoare la extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale
în zonă;
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 90/2.07.2017 privind rectificarea bugetului
general al Oraşului Buftea, pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare;
• Adresa nr. 910469709/2017 transmisă de S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L., Engie
înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr.13351/2017;
• 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 Capitolului VI - Accesul şi racordarea la reţea, Titlul li
Gazele naturale din Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, ale art. 36
alin. (1) şi (2) lit. (b), alin. (4) lit. (d), alin. (6) lit. (a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 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 aprobă realizarea obiectivului de investiţii "Extindere reţea gaze cartier
pentru tineri", în oraşul Buftea, judeţul Ilfov şi contribuţia unităţii administrativ teritoriale oraşul
Buftea în cuantum de 291.500,02 lei cu TVA, reprezentând cotă parte la finanţarea
obiectivului menţionat.

(2) - Valoarea totală estimată a lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiţii
"Extindere reţea gaze cartier pentru tineri", conform adresei nr. 910469709/13351/2017 şi a
devizului general nr. 6822/19.05.2017, transmise de S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. este de
777.987,49 lei, cu TVA, din care investiţia suportată de unitatea administrativ teritorială
oraşul Buftea este de 291.500,02 lei cu TV A.
1

aprobă încheierea contractului de cofinanţare pentru realizarea obiectivului
"Extindere reţea gaze cartier pentru tineri", în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, cu
de cedare în folosinţa Distrigaz Sud Reţele a investiţiei, conform prevederilor

Art. 2. - Se

de

investiţii

menţiunea

prezentei

hotărâri.

viceprimarul oraşului Buftea să semneze contractul de
cofinanţare, ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, să dispună
măsurile necesare şi să semneze documentele cu implicaţie ce se vor încheia în vederea
realizării obiectivului de investiţii prevăzut la art.1.
Art. 3. - Se

împuterniceşte

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, S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L. şi Instituţiei
Prefectului judeţului Ilfov.

Contrasemnează,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,
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