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HOTĂRÂREA NR. 44 
Din 31 martie 2021 

privind deblocarea şi utilizarea unei sume din excedentul anual al 
bugetului local al oraşului Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
■ Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
■ Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului oraşului Buftea; 
■ Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară; 
■ Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 
■ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
■ Prevderile Capitolul IV, art.15, alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; 

În conformitate cu prevederile art. 58, art.SB alin. (1 2) din Legea nr. 273/2006 a 
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 alin. (1) şi 
(2) lit. (b), coroborate cu alin. (4) lit. (a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. (a) şi al art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă deblocarea şi utilizarea sumei de 11.369.263,21 lei din excedentul 
anual al bugetului local al oraşului Buftea rezultat la 31.12.2020 pentru finanţarea 

obiectivelor de investiţii prevăzute în Anexa nr .1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Buftea 
vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului, serviciilor de specialitate 
şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 
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Anexa nr. 1 la HCL nr • • 'J.'z/9{ţJ,.f.q?I 

Nr. Cod 
Titlul proiectului 

Fond excedent 
crt. MYSMlS (prefinanţare) 

O\~!l'QLUL 65,0Î:ît,Î\'ĂŢAMÂNT 
. . ;, -~. ; ··.. :: '· . ,,-~- -_ --- ·. /i .. 

.. · 

. '" · .. .. ; . { ' , .. 1fa61.194,.31 . 
-:·,,:-:,;>::.- -_ - - __ ---- ;:-_:./"". _._-,:-- . ... • .·• ... 

Eficientizarea energetică a clădirilor publice: corp Laboratoare -
1 118559 C5, Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu, Şos. Bucureşti- 22.205,31 

Târgovişte nr. 145, Buftea, jud. Ilfov 

2 122963 
Extindere cu sala de sport şi anexe (prin desfiinţare Corp C3), 

1.051.690,00 
dotarea acestora si realizare împrejmuire Scoala Gimnaziala Nr. 3, 

Construirea unei infrastructuri noi pentru învăţământul preşcolar -

3 123835 
Creşă/Grădiniţă cu program prelungit şi dotarea acestora, prin 

1.287.399,00 
desfiinţarea corpului vechi (C1) al Grădiniţei Nr. 5, U.A.T. oraş 
Buftea, Judeţul Ilfov 

.. 
CAPITOLUL 67.0JCJ,ILTI.JRĂ, REtREER.E, RELIGIE, SPORT··• .. 4,?70.336,04 

1 118818 Amenajare Parc Aviat1el, oraşul Buftea, judeţul Ilfov 2. 966.822,04 

2 118819 
Parc integrat pentru recreere, sport si agrement, strada Ştirbei 

4.003.514,00 
Vodă, oraşul Buftea 

CAPl"1'.0t.UL 70.0ţ LOCUl~ŢE,SERYICtl ŞJ DEZVOLTARE PUBLICĂ.·· . 
-•-'-"' - .'• - - - - . -

1,037:632,86 

1 133499 Eficientizare energetică a clădirilor rezidenţiale - LOT 1 1.892.803,00 

2 131804 Eficientizare energetică a clădirilor rezidenţiale - LOT 3 144.829,86 

TOTAL 11.369.263,21 

PREŞEDINTE l)E ŞEDINŢĂ, 
. -. 

GRESOIIJNJCUŞOR COSMIN 

· icJ9-


