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HOTĂRÂREA NR. 168 
din 26 noiembrie 2021 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 72/30.04.2020 privind aprobarea 
cotei de cofinanţare de la bugetul local aferentă obiectivului de investiţii privind 
„Creşterea performanţei energetice a sectorului rezidenţial - reabilitare termică 

blocuri de locuinţe, 10 buc., oraş Buftea, Judeţul Ilfov" 

Consiliul Local al Oraşului Buftea 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, 
Informatică; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 41 / 19.03.2021 pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului local nr. 72/30.04.2020 privind aprobarea cotei de cofinanţare de la bugetul local 
aferentă obiectivului de investiţii privind „Creşterea performanţei energetice a sectorului 
rezidential - reabilitare termică blocuri de locuinte, 10 buc., oras Buftea, Judetul Ilfov"; 

■ 'Hotărârea Consiliului local nr. 72/30.04.i020 privind ap~obarea cotei de cofinanţare 
de la bugetul local aferentă obiectivului de investiţii privind „Creşterea performanţei 
energetice a sectorului rezidenţial - reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc., oraş 
Buftea, Judetul Ilfov"; 

• Hotă~ârea Consiliului local nr. 7 /22.01 .2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici şi a documentaţiilor tehnico - economice (faza DALI) pentru obiectivul de 
investiţii reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul proiectului general „Creşterea 
performanţei energetice a sectorului rezidenţial-reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 
buc., oraş Buftea, Judeţul Ilfov", actualizaţi prin Hotărârea Consiliului local 
nr .167 /26.11.2021; 

• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu ; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară ; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică si de Disciplină ; 
În conformitate cu prevederile: ' 
•Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului MDRAP nr. 
163/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

• Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

•Art. 129 alin. (2) lit. (b), alin. (14), din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa 
de urgenţă nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 



În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1 ), art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. I. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 72/ 30.04.2020 privind 
aprobarea cotei de cofinanţare de la bugetul local aferentă obiectivului de investiţii privind 
„Creşterea performanţei energetice a sectorului rezidenţial - reabilitare termică blocuri de 
locuinţe, 10 buc., oraş Buftea, Judeţul Ilfov", astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 
Consiliului local nr. 41 /19.03.2021, după cum urmează: 

11Art. 1. - ( 1) - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creşterea performanţei 
energetice a sectorului rezidenţial - reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc., oraş 
Buftea, Judeţul Ilfov", în cuantum de 17.783.356,86 lei (inclusiv TVA), respectiv C+M = 
14.964.513,45 lei (TVA inclus), din care 60 % din alocaţii de la bugetul de stat în cuantum 
de 8. 978. 708,07 lei (inclusiv TV A) . 

(2) - Se aprobă contribuţia proprie a UAT oraşul Buftea, în cotă de 30 % din valoarea 
executării lucrărilor de intervenţie, de la bugetul local, în cuantum de 4.489.354,03 lei 
(inclusiv TVA). 

(3) - Se aprobă contribuţia asociaţiei de proprietari reprezentând 10% din valoarea 
executării lucrărilor de intervenţie, în cuantum de 1.496.451 , 35 lei (inclusiv TVA). 

(4) - Imobilele care sunt cuprinse în proiectul „Creşterea performanţei energetice a 
sectorului rezidenţial - reabilitare termică blocuri de locuinţe, 10 buc., oraş Buftea, Judeţul 
Ilfov" şi valoarea cotelor de contribuţie, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre." 

Art. li. Celelelate prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr. 72/30.04.2020 rămân 
neschimbate. 

Art. III. - Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate, va lua măsurile de 
ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

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

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 




