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HOTĂRÂREA NR.161 
din 28 septembrie 2018 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.152/ 31.08.2018 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" 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică, 

Proiecte cu Finanţare Internaţională şi de Compartimentul Domeniul Public, Privat şi Comercial; 
• Hotărârea nr. 152/ 31.08.2018 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"; 

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

• ~hidului general pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, respectiv Axa prioritară 10 
lmbunătăţirea 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, Apelul de proiecte 
nr. POR/10/2018/ 10/10.1 a/ APC/BI; 

• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
• 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. (3) 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. Hotărârea Consiliului local nr.152131.08.2018 privind punerea la dispoziţia proiectului 
„Construcţii Grădiniţe Bucureşti - Ilfov", cod Mysmis 12507 4, 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'', se modifică după 
cum urmează: 

1. Alineatul ( 1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.1 (1) Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului "Construcţii Grădiniţe Bucureşti - Ilfov", 

cod Mysmis 125074, apel de proiecte POR/10/2018/10/10.1a/APC/BI, a imobilului - teren în suprafaţă 
de 2909 mp din imobilul în su praf aţă totală de 11. 781 mp, în vederea realizării obiectivului „Grădiniţă 
cu program normal Buftea". 

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea pentru semnarea protocolului de predare - primire 

a imobilului - teren în suprafaţă de 2909 mp, care se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei 
hotărâri." 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.152131.08.2018, rămân 
neschimbate. 



Art. 3. Primarul Oraşului Buftea prin serviciile de specialitate va lua toate măsurile considerate 
necesare pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Instituţiei Prefectului Judeţului 
Ilfov. 
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