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HOTĂRÂREA NR. 83 
din 17 mai 2019 

privind aprobarea finanţării proiectului „Dotarea oraşului laloveni, Raionul laloveni -
Republica Moldova cu trenuleţ rutier de agrement" 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a Primarului Oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi 

Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea; 
• Decizia Consiliului Local al oraşului laloveni, Raionul laloveni - Republica Moldova, nr. 

02/03/18.04.2018, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 8629/26.04.2018; 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 181 /28.11.2017 privind aprobarea 

Acordului de cooperare între oraşul Buftea, judeţ Ilfov - România şi oraşul laloveni, 
Raionul laloveni - Republica Moldova; 

• Acordul de cooperare încheiat în data de 01.12.2017 între oraşul Buftea şi oraşul 
laloveni din Raionul laloveni Republica Moldova; 

• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 61 /24.04.2019 privind aprobarea 
bugetului general al oraşului Buftea pe anul 2019; 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea 
procedurii de finanţare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, modificat şi completat prin Ordinul nr. 2482/2018, ale art. 15 alin (5) şi ale art. 36 
alin. (2) lit. e), 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 finanţarea proiectului „Dotarea oraşului laloveni cu trenuleţ rutier 
de agrement", propus de Consiliul orăşenesc laloveni, Raionul laloveni - Republica Moldova, 
din bugetul local al oraşului Buftea, în sumă de 100.000 euro. 

Art. 2. - Se aprobă Acordul de finanţare încheiat între oraşul Buftea - prin Consiliul 
Local Buftea şi oraşul laloveni - prin Consiliul orăşenesc laloveni, conform Anexei parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. - Se împuternicesc Primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate pentru 
semnarea Acordului de finanţare între oraşul Buftea prin Consiliul Local Buftea, judeţ Ilfov 
- România şi oraşul laloveni - prin Consiliul orăşenesc laloveni, Raionul laloveni - Republica 
Moldova. 



Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate, primarului oraşului laloveni - Republica Moldova şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 

Contrasemnează 
SECRETAR, 
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