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HOTĂRÂREA NR.30 
din 31 martie 2022 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico • economici 
revizuiţi aferenţi investiţiilor propuse în Oraşul Buftea în cadrul 

„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată În aria de 
operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa În perioada 2014-2020" şi includerea În bugetul de 

venituri şi cheltuieli a cotei de cofinanţare 

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, 

Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 

• Adresa nr. 4468/17.01 .2022 a S.C. Raja Constanţa S.A, înregistrată la Primăria 

oraşului Buftea cu nr. 1046/17.01 .2022; 
• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 79/30.06.2017 privind aprobarea Studiului de 

Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiilor propuse în 
Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea şi a alocării din bugetul local a valorii 
cofinanţării aferentă „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020", 
astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 25/28.02.2018; 

• Contractul de finanţare nr. 210/31.08.2018 şi actul adiţional nr. 6/17.11.2021 la 
acest contract, încheiate între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură 
Mare şi RAJA S.A. în calitate de Beneficiar al finanţării; 

• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară; 

• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 
În conformitate cu prevederile art. 20 lit. f), h), j), ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 89, 
art.129 alin. (1), alin. (2), lit.b), (d), alin. 4) lit.d), g), alin. (7), lit. n) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, ale Legii nr. 
24/2000 privind nomele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, ale Legii nr. 51 /2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 
241 /2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Actului Constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
lntercomunitară Apă Canal Constanţa; 



în temeiul prevederilor art .139 alin. (1) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. · Se aprobă Studiul de Fezabilitate revizuit al "Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. 
Constanţa în perioada 2014-2020", cu indicatorii tehnico-economici revizuiţi aferenţi UAT 
Buftea în valoare de 878. 766,59 lei fără TVA, respectiv 183. 915,49 euro fără TVA, cuprinşi în 
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 16.520,81 lei fără TVA, 
respectiv 3.457,61 Euro fără TVA, reprezentând contribuţia UAT Buftea la cofinanţarea 
"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a 
S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020", din care, la data prezentei a fost virată 
suma de 14.185,26 lei fără TVA, respectiv 2.968,81 Euro fără TVA. 

Art. 3. • Consiliul local al Oraşului Buftea se angajează ca după rectificarea de buget şi 
includerea în bugetul propriu a sumei aferente asigurării cofinanţării, să plătească cota de 
cofinanţare rămasă de decontat în sumă de 2.335,55 lei fără TVA, respectiv 488,80 Euro fără 
TVA, în baza documentelor justificative depuse de Raja S.A. 

Art 4. - Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 79/30.06.2017, 
astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 25/28.02.2018, rămân valabile şi 1n vigoare. 

Art. 5. - Primarul oraşului Buftea prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică 
a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, S.C. Raja Constanţa S.A, şi Instituţiei Prefectului judeţul Ilfov. 

SECRETAR GENERAL, 




