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HOTĂRÂREA NR. 76 
din 24 aprilie 2019 

privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Oraşul Buftea prin Consiliul local al 
oraşului Buftea şi Administraţia Naţională „Apele Române" - Administraţia Bazinală de 

apă Argeş-Vedea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul comun întocmit de Compartimentul Domeniul Public şi Privat şi Serviciul 

Juridic; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului; 
• Avizul favorabil al Consiliului Local al oraşului Buftea exprimat în şedinţa ordinară din 

data de 28 februarie 2019; 
În conformitate cu prevederile art. 48, art. 85 alin. (1) lit. a) din Legea apelor nr. 

107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. a), art. 8, art. 11 alin. (1) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. d) şi e) coroborate 
cu alin. (6) pct. 13 şi alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

În temeiul prevederil~r 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 încheierea Parteneriatului între Unitatea Administrativ- Teritorială 
oraş Buftea, prin Consiliul local al oraşului Buftea şi Administraţia Naţională „Apele Române" 
- Administraţia Bazinală de apă Argeş-Vedea, având ca obiect amenajarea drumului pe 
coronamentul barajului Flămânzeni care face legătura între cartierele oraşului Buftea 
situate pe cele două maluri ale acumulării Flămânzeni de pe râul Colentina, prevăzut în 
anexa parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Termenul de valabilitate al parteneriatului este pe toată durata existenţei 
drumului. 

Art.3. - Se împuternicesc primarul oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe şi 
funcţionarii din cadrul aparatului de specialitate pentru a semna acordul de parteneriat şi 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 4. - Primarul Oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 
Art.5. - Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

primarului or ~ llJL Buftea, serviciilor de specialitate pentru aducerea la îndeplinire şi 
lnstitutiei ~JW!ftt,,;fi.tJdetului Ilfov. ' 07 __;~~* \ ' 
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Contrasemnează, 
SECRETAR, 
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Anexa la HCL nr. ---------

ACORD DE PARTENERIAT 

1. Părţile acordului de parteneriat 

Oraşul Buftea, prin Consiliul local al oraşului Buftea, cu sediul pentru comunicarea 

actelor în Buftea, Piaţa Mihai Eminescu, nr. 1, jud. Ilfov, tel/fax: 0318241231, 0318241238 

cod fiscal 4434029, reprezentat prin primar, dl. Pistol Gheorghe, 

şi 

Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, cu sediul în Piteşti jud. Argeş, Calea 

Câmpulung nr. 6-8, CIF RO24427093, tel/fax: 0248. 218.250/ 0248.220.878, reprezentată 

prin director, dl.Gorunescu Bogdan Florian 

2. Preambul 

Având în vedere faptul că: 

- amenajarea drumului care face legătura între cartierele oraşului Buftea situate pe 

cele două maluri ale acumulării Flămânzeni şi reglementarea circulaţiei sunt necesare 

pentru ca utilizarea acestuia să se desfăşoare în condiţii de siguranţă; 

- Administraţia Bazinală de apă Argeş-Vedea are ca atribuţii, în ceea ce priveşte 

acumularea, doar întreţinerea, exploatarea şi asigurarea funcţionării în siguranţă a 

lucrărilor hidrotehnice care realizează retenţia, nu şi amenajarea unor drumuri de 

interes local; 

- Potrivit art. 85 alin. (1) lit. a) din Legea apelor nr. 107 / 1996, cu modificările şi 

completările ulterioare, finanţarea investiţiilor privind lucrările, construcţiile sau 

instalaţiile de gospodărire a apelor, altele decât cele de apărare împotriva 

inundaţiilor, se asigură, total sau partial 

utilitate publică, potrivit legii, 

locale, pentru lucrările de 

baza Hotărârii Consiliului Local al oraşului Buftea nr. ....................... , părţile 

semnatare au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat, în următoarele condiţii: 



3. Scopul acordului de parteneriat 

Scopul prezentului acord îl constituie amenajarea drumului pe coronamentul barajului 

Flămânzeni care face legătura între cartierele oraşului Buftea situate pe cele două maluri 

ale acumulării Flămânzeni de pe râul Colentina, cu alocarea din bugetul local al oraşului 

Buftea a fondurilor necesare realizării investiţiei. 

acordu 

Prezentul acord este valabil începând cu data semnării, pe toată durata existenţei 

drumului. 

Acordul se consideră reziliat unilateral de către oricare dintre părţi în următoarele situaţii: 

• În caz de neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasă a prevederilor prezentului 

acord; 

• În caz de încălcare a legislaţiei în vigoare, de către celălalt partener semnatar. 

5. Obligaţiile părţilor: 

În scopul realizării parteneriatului, părţile îşi asumă următoarele obligaţii: 

Oraşul Buftea, prin Consiliul local al oraşului Buftea: 

- asigură finanţarea proiectării şi executării, din bugetul local al oraşului Buftea, a 

lucrărilor de amenajare a drumului pe coronamentul barajului Flămânzeni; 

- asigură, din bugetul local, sumele necesare executării lucrărilor ulterioare de 

întreţinere şi reparare a drumului; 

- supune spre avizare Administraţiei Bazinale de Apă Argeş - Vedea documentaţia 

tehnică (proiectul tehnic) întocmită în vederea executării lucrărilor de amenajare; 

- solicită şi obţine de la instituţiile abilitate, toate avizele necesare executării 

lucrărilor. 

Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea: 

- să nu limiteze sau să interzică accesul pe drumul amenajat, pe toată perioada 

existenţei acestuia; 

- să avizeze documentaţia tehnică (proiectul tehnic) întocmită în vederea executării 

lucrărilor de amenajare; 

pune la dispoziţia proiectului de amenajare a drumului, coronamentul barajului 

Flămânzeni, pe perioada execuţiei lucrărilor şi a intervenţiilor ulterioare (care se vor 



realiza după obţinerea acordului prealabil realizării intervenţiilor 

reparare /întreţinere); 

6. Dispoziţii finale. 

(1) Părţile îşi vor transmite reciproc toate datele şi informaţiile necesare ducerii la 

îndeplinire a obiectului prezentului acord, conform legislaţiei în vigoare şi cu aplicarea 

principiului nevoii de a 

(2) Comunicarea datelor menţionate la alin. (1) se poate realiza prin toate mijloacele 

recunoscute şi acceptate de părţi. 

(3) Orice modificare şi/sau completare a prezentului acord se face în scris, prin act 

adiţional, cu acordul ambelor părţi, la iniţiativa oricărei dintre ele. 

Încheiat astăzi .............. între părţile semnatare, în două exemplare originale. 

Administraţia Bazinală 

de Apă Argeş-Vedea 

Director, 
Gorunescu Bogdan Florian 

Şef Birou Juridic Contencios, 
Iulia Pătru 

Oraşul Buftea - Consiliul local 
prin 

Primar, 
Gheorghe Pistol 

Secretar, 
Anghel Liliana Mihaela 

Director Economic, 
Gîdea Cristina 


