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HOTĂRÂREA NR. 112 
din 19 iunie 2018 

privind aprobarea proiectului „Amenajare Parc Aviaţiei, oraş Buftea, judeţul Ilfov" şi a 
cheltuielilor legate de proiect 

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;
• Solicitarea de clarificări înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr.11668/2018;
• Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea;

În conformitate cu prevederile:
• Ghidului general pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020;
• Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor

de proiecte nr. POR/2017 /5/5.2/2/BI, aprobat prin Ordinul nr. 2423/14.03.2017, cu
modificările şi completările ulterioare;

• O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;

• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

• Legii nr. 50/1991 (r2) - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1 ), art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă RĂŞT E: 

Art.1. - Se aprobă proiectul „Amenajare Parc Aviaţiei, oraş Buftea, judeţul Ilfov", 
cod SMIS 118818, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.2, Apelul de proiecte POR/2017 /5 
/5.2/2-BI. 

Art. 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Amenajare Parc Aviaţiei, oraş 
Buftea, judeţul Ilfov", în cuantum de 10.837.895 lei (inclusiv TVA), conform bugetului cererii 
de finanţare, prevăzut în anexa parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Buftea, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă 
a proiectului, în cuantum de 216.567,50 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanţarea 
proiectului „Amenajare Parc Aviaţiei, oraş Buftea, judeţul Ilfov". 

Art.4. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Amenajare Parc Aviaţiei, oraş Buftea, judeţul Ilfov", pentru implementarea 
proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al oraşului Buftea. 








