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Piaţa

HOTĂRÂREA NR. 68
din 30 aprilie 2020
privind încheierea unui parteneriat între Oraşul Buftea prin Consiliul local al oraşului
Buftea şi S.C. Eli 3 Development S.R.L /S.C. Optim Engineers S.R.L. în vederea realizării
lucrării de Infrastructură rutieră în oraşul Buftea, strada Speranţei
Consiliul local al

oraşului

Buftea,

Având în vedere:
■

Referatul de aprobare prezentat de Vie primarul Oraşului Buftea, domnul Vaida
Gheorghe Alexandru ;
■ Raportul de specialitate comun întocmit e Compartimentul Evidenţă Patrimoniu,
Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize, Serviciul J ridic şi Autoritate Tutelară din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului oraşului B ftea;
■ Adresa S.C. Optim Engineers S.R.L., S.C. Eli 3 Development S.R.L. înregistrată la
Consiliul local al oraşului Buftea cu nr. 89 /2020;
■ Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea ;
Ţinând seama de prevederile:
■ Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, c), e) alin. (9) lit. a) din Codul
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019,
HOTĂRĂŞTE
Art, 1. - (1) Se aprobă încheierea unui parteneriat între Oraşul Buftea prin Consiliul
local al oraşului Buftea şi S.C. Eli 3 Development S.R.L /S.C. Optim Engineers S.R.L. în
vederea realizării lucrărilor de infrastructură rutieră pe strada Speranţei.

(2) Termenul de valabilitate al parteneriatului este până la finalizarea lucrărilor de
care investiţia va reveni unităţii administrativ teritoriale.

infrastructură, după

(3) Lucrările se vor realiza în baza unei documentaţii tehnice care va fi prezentată
Consiliului local Buftea şi care va fi în acord cu prevederile Planul de urbanism zonal
aprobat prin Hotarârea Consiliului local nr.22712019, costurile fiind suportate de investitori
S.C. Eli 3 Development S.R.L /S.C. Optim Engineers S.R.L.
Art.2. - Se împuterniceşte Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea să semneze acordul
de parteneriat, să dispună măsurile necesare şi să semneze documentele cu implicaţie ce
se vor încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor 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 şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov.
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