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HOTĂRÂREA NR.160 
din 28 septembrie 2018 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL 4 SĂLI DE GRUPĂ (ADAPTARE LA TEREN A 

PROIECTULUI TIP) PENTRU REGIUNEA B-ILFOV - LOT 7, STR. AGRICULTORI, NR.120, ORAŞUL BUFTEA, 
JUD. ILFOV, în sarcina autorităţii locale Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
•Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
•Raportul de specialitate al Serviciului Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică, Proiecte cu 
Finanţare Internaţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

·Hotărârea Consiliului local nr.144/13.08.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor 
legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat PROIECT „CONSTRUCTll GRĂDINITE 
BUCUREŞTI ILFOV;', cod Mysmis 125074, Axa prioritară 10, Îmbunătăţirea infrastructurii 
educaţionale, Prioritatea de Investiţii 10.1, Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în 
formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Apel de proiecte nr. 
POR/ 10/2018/ 10/10.1 a/ APC/BI; 

·Hotărârea Consiliului local nr .152/ 31 august 2018 privind punerea la dispoziţia proiectului 
„Construcţii Grădiniţe Bucureşti - Ilfov'', cod Mysmis 125074, a imobilului - teren în suprafaţă 
de 2000 mp, situat în Buftea, str. Agricultori, judeţ Ilfov, nr. cad. 59220, pe întreaga durată de 
realizare a lucrărilor de execuţie aferente obiectivului „Grădiniţă cu program normal Buftea"; 

•Avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov nr.11139/2018; 
·Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 
În conformitate cu: 

•Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

•Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice; 

·Prevederile art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile alin.(4) lit. d) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 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. - Se aprobă ~tudiul de fe~abilitate pentru obiectivul de investiţii CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ 
CU PROGRAM NORMAL 4 SALI DE GRUPA (ADAPTARE LA TEREN A PROIECTULUI TIP) PENTRU REGIUNEA 
B-ILFOV - LOT 7, STR. AGRICULTORI, NR.120, ORAŞUL BUFTEA, JUD. ILFOV, în sarcina autorităţii locale 
Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea, conform Anexei, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art.2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii CONSTRUIRE 
GRĂDINj'fACU PROGRAM NORMAL 4 SĂLI DE GRUPĂ (ADAPTARE LA TEREN A PROIECTULUI TIP) PENTRU 
REGIUNEA B-ILFOV - LOT 7, STR. AGRICULTORI, NR.120, ORAŞUL BUFTEA, JUD. ILFOV, după cum 
urmează: 

• Valoarea totală a obiectivului de investiţii, în sarcina autorităţii locale: 
486.661,00 lei, fără TVA, 578.656,72 lei, cu TVA inclus, din care: 
·C+M - 317.716,00 lei, fără TVA, 378.082,04 lei cu TVA inclus. 

•Ac/ Adc grădiniţă propusă = 542,00 mp 
Nr. preşcolari: 80; spaţii învăţământ: 4 săli de grupă. 

• Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii: 12 luni. 



Art.3. - Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul 
oraşului Buftea prin serviciile de specialitate. 

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 şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează 
SECRETAR, 

ANGHEL LlblANA- MIHAELA 
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