
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1,Tel: 031- 8241231 Fax: 031- 8241238 
E-mail: contact rimariabu ea.ro Web: www. rimariab 

HOTĂRÂREA NR. 115 
din 27 iunie 2019 

privind aprobarea asocierii unităţii administrativ-teritoriale oraş Buftea - prin Consiliul 
Local al oraşului Buftea cu unitatea administrativ - teritorială Judeţ Ilfov - prin Consiliul 

Judeţean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de interes public "Modernizare 
infrastructură rutieră oraş Buftea" 

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 şi 

Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 61 /24.04.2019 privind aprobarea 

bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2019 ; 

• Studiul de fezabilitate Infrastructură rutieră oraş Buftea, întocmit de S.C. SPC 

ELITE CONSULTING S.R.L; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 

• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 

• În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1 ), alin. (2), lit. e) şi alin. (7) lit. a) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 35 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f), 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 asocierea unităţii administrativ-teritoriale oraş Buftea - prin 

Consiliul Local al oraşului Buftea cu unitatea administrativ - teritorială Judeţ Ilfov prin 

Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de interes public "Modernizare 

infrastructură rutieră oraş Buftea", pentru un număr de 27 de străzi, prevăzute în anexa 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. - Valoarea estimată a lucrărilor pentru realizarea obiectivului prevăzut la 

art.1 ), este de 8,902.42 mii lei cu TVA inclus, din care suma de 6,000.00 mii lei va fi 



asigurată din bugetul general al judeţului Ilfov iar suma de 2,902.42 mii lei din bugetul 

local al oraşului Buftea. 

Art.3. - Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea să semneze contractul de 

asociere ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 

prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului, serviciilor de 

specialitate, persoanelor interesate, Consiliului Judeţean Ilfov şi Instituţiei Prefectului 

Ilfov. 
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