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HOT ĂRÂREA NR.112 
din 26 octombrie 2012 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului 
Buftea în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov 

Consiliu/loca/ al oraşului Buftea Întrunit În şedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2012 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii prin care se propune nominalizarea 

unui reprezentant al Consiliului local Buftea în Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
Bucureşti - Ilfov; 

• Adresa nr.1 0292/27.09.2012 a A.D.R.B.I. înregistrată la registratura generală a 
Primăriei oraşului Buftea cu nr.11576/28.09.2012 prin care se solicită desemnarea 
unui reprezentant în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov; 

• Adresa nr.8034/21.09.2012 a Consiliului Judeţean Ilfov înregistrată la A.D.R.B.I. cu 
nr.1 0128/24.09.2012, conform căreia oraşul Buftea este desemnat să facă parte din 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din Legea 315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România ; 
În temeiul art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) şi al art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. (1) Se desemnează domnul Pistol Gheorghe - Primarul oraşului Buftea, 
reprezentant- (titular) al Consiliului local Buftea în Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
Bucureşti - llfov,pentru perioada 2012-2016. 

(2) Se desemnează domnul Proţiuc Constantin -Viceprimarul oraşului 

Buftea reprezentant -(supleant ) al Consiliului local Buftea în Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Bucureşti- Ilfov, pentru perioada 2012-2016. 

Art. 2. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de~ ialitate, A.D.R.B.I. şi Institutiei Prefectului J·udetului Ilfov. 
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PRIMAR 

În temeiul prevederilor art. 45 aliniatul (6) din Legea nr. 21512001, republicată, 
privind administraţia publică locală, iniţiez proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al oraşului Buftea În Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Bucureşti - Ilfov 

EXPUNERE DE MOTIVE 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în 

România, la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare este constituit un consiliu pentru 

dezvoltare regională , organism deliberativ, fără personalitate juridică , care este constituit 

şi func}ionează pe principii parteneriale, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi 

monitorizare care decurg din politicile de dezvoltare regională . Consiliul pentru Dezvoltare 

Regională Bucureşti - Ilfov coordonează activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 

Bucureşti -Ilfov. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru Dezvoltare 

Regională Bucureşti - Ilfov este adoptat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

1256/2004 privind aprobarea regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al 

consiliilor pentru dezvoltare regională . 

Potrivit prevederilor art. 7 alin . (6) din Legea 315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România, Consiliul pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din preşedinţii 

consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al consiliului local din fiecare judeţ al 

regiunii. 

În temeiul prevederilor legale sus menţionate, ale art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) şi ale 

art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu 

modificările şi completările ulterioare şi având în vedere adresa nr. 8034/ 21.09.2012 a 

Consiliului Judeţean Ilfov prin care localitatea Buftea este desemnată să facă parte din 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov, propun aprobarea proiectului de 

hotărâre privind nominalizarea unui reprezentant titular şi a unui supleant, al Consiliului 

local al oraşului Buftea în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti- Ilfov. 

PRIMAR 

PISTOL GHEOR 



RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local al oraşului Buftea în Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
Bucureşti - Ilfov 

Prin adresa nr.1 0292/27.09.2012 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 

înregistrată la registratura generală a Primăriei oraşului Buftea cu nr.11576/ 28.09.2012 
se solicită desemnarea unui reprezentant în Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

Bucureşti- Ilfov. 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în 

România, la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare este constituit un consiliu pentru 
dezvoltare regională, organism deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit 
şi functionează pe principii parteneriale, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi 
monitorizare care decurg din politicile de dezvoltare regională. Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Bucureşti - Ilfov coordonează activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Bucureşti -Ilfov. 

Potrivit art. 7 alin. (6) din Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în 
România, « Consiliul Pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din preşedinţii consiliilor 
judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, 
orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii; În cazul regiunii de dezvoltare 
Bucureşti - Ilfov, Consiliul Pentru Dezvoltare Regională este alcătuit din preşedintele 
Consiliului Judeţean Ilfov, primarul general al municipiului Bucureşti, din câte un 
reprezentant al fiecărui consiliu local de sector şi din reprezentanţi ai consiliilor locale din 
judeţul Ilfov, la paritate cu reprezentanţii sectoare/ar municipiului Bucureşti." 

Având în vedere prevederile legale sus menţionate, precum şi adresa nr. 8034/ 
21.09.2012 a Consiliului Judeţean Ilfov de unde reiese că localitatea Buftea este una 
dintre cele şase localităti din judeţul Ilfov desemnată să facă parte din Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov, propunem nominalizarea unui reprezentant titular 
şi a unui supleant, al Consiliului local al oraşului Buftea în Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Bucureşti- Ilfov. 

Precizăm, de asemenea,că potrivit adresei nr. 10292/27.09.2012 a A.D.R.B.I, 
perioada următoare este foarte importantă din punct de vedere al stabilirii priorităţilor de 
dezvoltare ale regiunii pentru viitoarea perioadă de programare 2014-2012, fiind necesară 
prezenţa la reuniunile CORBI a unor factori de decizie la nivel de primar sau viceprimar. 

SEF SERVICIU INVESTITII, 
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De la: 

Domnul Gheorghe APOSTOL, Pt·imnr 
Primal'ia 01·asului Buftea 

Dan .Nicula, Director Genernl 
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?_~ ,_?~Luna .. . Q .. ~z., ,)!;i.. 
Agentia t>entru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov 

Ref: Nominalizare reprezentant in Consiliul pentru Dezvoltare: Regionala Bucuresti-Ilfov 

Stimate Domnule Primar, 

Va rugam sa primiti din partea noastra sincere felicitari pentru alegerea dumneavoastra ca Primar al 
orasului Buftea si suntem convi nsi ca vom in i,tia o buna colaborare pc11tru asigurarea unei dezvoltari 
sustinute a regiunii Bucuresti ~llfov . 

Profitam de aceasta ocazie pentru a va informa asupra faptului ca Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Bucuresti~IIfov (ADRBJ) este o 01~gani;:.atie neguvernamcnta.la, non-profit si de utilitate 
publica~ care functioneaza. in baza Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania. 
Agentia are ca atributii principale elaborarea· si implementarea Planului de Dezvoltare Regionala 
(PDR) si gestionarea fondurilor alocate regiunii de la bugetul Uniunii Europene, din bugetul 
m;tional sau din alte surse de finantare. 

Activitatea ADRB I este coordonata de Consil.iul pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov 
(CORBI). In temeiul prevederilor legii 3 15/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, la 
nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare este constituit un consi liu pentru dezvoltare regionala, 
organism deliberntiv, fara personalitate jur·id itca, care este constituit si functioneaza pc principii 
pa1tcneriale, in scopu l c.oordonari i activitatHor de elaborare si monitorizare care decurg din 
politicile de dezvoltare regionala. Un al doilea act normativ care reglementeaza functionarea acestui 
organism este Regulamentu l de organiza1·e si functionare al Consil iului pentru Dezvoltare 
Regionala Bucuresti-Ilfov, publicat in monitond oficial al Romaniei, nr. 419/ 18.05.2005, partea 1, 
fiind adoptat in baza prevederilor HG 1256/2004 pt•ivind aprobarea regulamentului-cadru de 
organizare si functionare al consiliilor pentru dezvoltate regionala. 

De la constituire si pana în prezent, activitatea CORB 1 s-a concretizat prin adoptal'ea unor· 
documente de referinta pentru dezvoltarea J"eglonala, cum ar 'fi Planul de De1.voUare Regionala 
2007~2013 care are rolul de a orienta dezvoltarea regiunii in perioada 2007-2013 si de a 
f\mdamenta accesul Regiunii Bucuresti-Il fov la Fondurile Structu1·a le si de Coeziune ale Uniuni i 
Europene precum si avizarca Acordului Cadru privind delegarea atributiilor de implementare de la 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului ·(in calitate de Autoritate de Management) la ADR 
Bucuresti- Ilfov (in calitate de Orguuism lnter.mediar peutru Progt·am1.1l Operational Regional 
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2007-2013). Discutiile purtate in cadrul I'Ctmiunilor CDRBI au condus la identificarea solutiilor 
corespt~nzatoal'e pentru cresterea gradului de abso1·btic a fondurilor alocate prin aprobarea finantarii 
unor proiecte importante pentru dezvoltarea regiunii Bucuresti-Ilfov. 

Potrivit legii 315/2004 Art. 7, alin (6), ....... in cazt~l regiunii de dezvoltare Buct~resti-llfov, consiliul 
pentru dezvoltare regionala este alcatuit din presedintele Consiliului Judetean Ilfov, primarul 
general al municipiului Bucuresti, din eate un reprezentant al f1ecan1i consiliu local de sector si din 
reprezentanti ai consiliilor locale din judetul Ilfov., la paritate cu reprezentantii scctoarelor 
municipiului Bucuresti." 
Luand in considerare cele mentionate anterior precum si desfasuranea alegerilor locale din acest an, 
este necesam nominalizarea reprezentantilor municipiului Bucuresti si ai judetului Ilfov in Consiliul 
pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti,Jifov (CORBI). 

Avand in vedere adresa primita de ADRBl din partea Consiliult•i Jud~:tean Ilfov (anexata in copie) 
prin care orasul Buftea a fost desemnata sa faca parte din CDRBI penti'U perioada 2012-2016, va 
rugam sa aveti amabilitatea de a intreprinde demersurile necesare pentru descrnnaren 
reprezentantului consilit~lni local in CDRBI (titular) si a unui suple~nt si sa ne transmiteti 
Hotarar·ea consilinhli local adoptata in acest scop. 

Dorim sa atragem atentia asupra faptului ca perioadll urmatoar·c este foarte impol'tanta din 
punct de vedere al stabilirii lll'ioritatilor de de7-voltare ale regiunii pentru viitoarea pet·ioada 
de programare 2014-2020 si de aceea este necesara pt'c7-ellta la reuniunile CORBI a unor 
factori de decizie, In nivel de Primar• sah Viceprima1-. 

Avand in vedere cele prezentate anterior, r~manem in asteptarea raspunsului dumneavoastra si va 
rugam sa primiti, Domnule Prima!', expresia inaltei noastre considemtii. 

Cu stima, 

DnnNICULA 
Dire 

• 
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AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ BUCUREŞTI~ ILFOV 
' 

În atenţia domnului director DAN NICULA 

Unnare adresei dunmeavoastră prin care solicitaţi comunicarea celor 

şase localităţi desemnate să facă parte din Consiliul de Dezvoltare Regională 

vă aducem la ctnwştinţă unnătoarele: 

în confonnitate cu prevederile legale cele şase localităţi din judeţ11] 

Ilfov desemnate să facă parte din Consiliul de Dezvoltare Regională sunt: 

1. oraşul CHITILA; 

2. oraşul BUFTEA; 

3. oraşul MĂGURELE; 

4. comuna CffiAJNA; 

5. comuna BERCENI; 

6. comuna DOBROEŞTI. 

Cu stimă, 

PREŞEDINTE, 

Marian PETRACHE 

".___(::ri;pi-"' 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 

AVI Z 

Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al oraşului Buftea În Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti -
Ilfov. 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA. 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA : formata din urmatorii consilieri locali: 
Rudeanu Florentina - Mirela -presedinte, Marin Doinita - secretar, Baron Stela -
membru, Rogoveanu Ion-membru, Gioarsa Constantin Richard- membru 

A ~ A ~ -f' o ')..o INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA .................. ~ . l .. , ...... \1),... •.•...••••.•. •••.••••.••••• 
A J 

A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE .... 00 00. 00.00. 00 •• 00 00.00 . 00 .00 • • 00 00 .00. 00 . 00 •• 00.00 00.00. 00.00. 00.00 •• 00 00 .00. 00.00. 0000. 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 NEFA_y.o.RABILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotârâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al oraşului Buftea În Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti -
Ilfov. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
' OPINII/DIVERGENTE ......................................................................... ....... .. 
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COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 
PR INTE 

RUDEANU F RE TINA - MIRELA 


