
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 

HOT ĂRÂREA NR. 12 
din 03 Februarie 2012 

privind aprobarea indicatorilor de performanţă privind Serviciul comunitar de 
utilitate publică - Administrarea domeniului public şi privat din oraşul Buftea 

Având în vedere : 
• Expunerea de motive prezentată de domnul Stoica Ion - Primarul Oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Domeniul public si privat; 
• Prevederile Hotărârii Guvernului nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei 

naţionale privind accelerarea dezvoltar;; serviciilor comunitare de utili tati publice; 
• art. 1 O alin. 3 si art.4 alin 1 lit.c),art.29alin1 lit.e şi d,art.31 lit.b,art.42 alin .2 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002- privind organizarea si funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

• art.B alin.2) lit.d,art. 9 alin.1 lit.h din Legea nr.5112006- a serviciilor comunitare 
de utilitaţi publice; 

• Hotărârea Consiliului Local nr.05/19.01.2012 privind delegarea Serviciului 
comunitar de utilitate publică - Administrarea domeniului public şi privat din 
oraşul Buftea; 

• Anunt şi Proces-verbal de afişare nr.463/13.01.2012 a proiectului de hotărâre 
privind aprobarea indicatorilor de performanţă privind Serviciul comunitar de 
utilitate publică- Administrarea domeniului public şi privat din oraşul Buftea; 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 
• Prevederile art.36 alin (2) lit.a) si alin (6) lit.a) pct.14 din Legea nr.215/2001 , 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 , republicată, a 

administraţiei publice locale, 
Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Contrasem nează 
SECRETAR, 

ŞT~NA 



EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentm Serviciul 

comunitar de utilitate publică - Administrarea domeniului public şi privat din oraşul 
Buftea 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 05119.01.2012 , s-a aprobat delegarea 
serviciului de administrare a domeniului public si privat desfasurat la nive lul orasului Buftea 
catre S.C. General Public Serv SA, prin reorganizarea unor activ itati specifice serviciilor de 
administrare a domeniului public si privat S.C. General Public Serv S.A. desfăşoară acti vităţi 

din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilitate publică destinate satisfacerii nevoilor de 
interes public general ale utili zatorilor, exclusiv pe raza oraşului Buftea. 

In conformitate cu prevederile art. 31 autoritatile administratie i publice locale au, dreptul 
sa verifice, sa aprobe structura, ni velurile si ajustarile preturilor si tari felor propuse de operatorul 
prestator de servicii si deasemenea sa sanctioneze operatorul în cazul în care acesta nu respecta 
indicatorii de performanta si parametrii de eficienta la care se angajeaza prin contractul de 
delegare a gestiunii, cu exceptia situatiilor care nu se datorează operatorului de servicii ; 

Potrivit legii 51/2006 ş i a OG 71/2002 privind organizarea si functionarea servici ilor 
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, activitatile edilitar
gospodaresti trebuie sa asigure satisfacerea cerintelor si nevoi lor de utilitate publi ca ale 
comunitatii locale, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii ed il itar-urbane, protectia si 
conservarea mediului natural si construit, autoritatea locala avand posibilitatea sa asigure 
gestiunea delegata a serviciului , in ceea ce priveste activitati le menţionate in caietul de sarcini si 
in studiul de oportunitate, catre un operator care sa asigure: 

prestate; 

continuitatea serviciului ; 
dezvoltarea durabila a serviciului; 
calitatea si eficienta acestui serviciu; 
ridicarea continua a standardelor si indicatori lor de performanta a serviciilor 

protectia mediului inconjurator; 

A vând în vedere cele expuse mai sus ş i ţinând seama de atribuţ iile ce le revin autorităţilor 

locale în domeniul admini strării si coordonării Serviciului de ad ministrare a domeniului public si 
privat, conform OG 71/2002 si Legii nr. 51 /2006- propun aprobarea proiectului de hotărâre în 
forma prezentata . 

PRIMAR 
ION STOICA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru 
Serviciul comunitar de utilitate publică- Administrarea domeniului public şi 

privat din oraşul Buftea 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 05/19.01.2012, s-a aprobat delegarea 
serviciului de administrare a domeniului public si privat desfasurat la nivelul orasului 
Buftea catre S.C. General Public Serv SA, prin reorganizarea unor activitati specifice 
serviciilor de administrare a domeniului public si privat S.C. General Public Serv S.A. 
desfăşoară activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilitate publică destinate 
satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor, exclusiv pe raza oraşului 
Buftea. 

Pentru delegarea acestui serviciu au fost intocmite, studiul de oportunitate si 
regulamentul serviciului prin care s-au stabilit printre altele si nivelurile de calitate si 
indicatorii de performanta ai serviciului, conditiile tehnice, raporturile operator- utilizator 
precum si modul de tarifare, facturare si incasare a contravalorii serviciilor 
furnizate/prestate, si care potrivit art. 1 O alin. 3 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 
71/2002 ce au fost supuse aprobarii Consiliului Local. 

Consiliul Local pastrează în conformitate cu competenţele ce îi revin , potrivit 
legii, prerogativele şi raspunderile privind adoptarea politicilor si strategiilor de 
dezvoltare a acestui serviciu, respectiv a programelor de dezvoltare a acestui serviciu, 
precum si obligatia de a urmari, de a controla si de a supraveghea modul in care se 
realizeaza acest servicu. 

In conformitate cu prevederile art. 31 autoritatile administratiei publice locale au, 
dreptul sa verifice, sa aprobe structura, nivelurile si ajustarile preturilor si tarifelor 
propuse de operatorul prestator de servicii si deasemenea sa sanctioneze operatorul 
în cazul în care acesta nu respecta indicatorii de performanta si parametrii de eficienta 
la care se angajează prin contractul de delegare a gestiunii, cu exceptia situatiilor care 
nu se datoreaza operatorului de servicii; 

Potrivit legii 51/2006 şi a OG 71/2002 privind organizarea si functionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, 

( activitatile edilitar-gospodaresti trebuie sa asigure satisfacerea cerintelor si nevoilor de 
utilitate publica ale comunitatii locale, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii edilitar
urbane, protectia si conservarea mediului natural si construit, autoritatea locala avand 
posibilitatea sa asigure gestiunea delegata a serviciului, in ceea ce priveste activitatile 
menţionate in caietul de sarcini si in studiul de oportunitate, catre un operator care sa 
asigure: 

./' continuitatea serviciului; 

.t' dezvoltarea durabila a serviciului; 

.t' calitatea si eficienta acestui serviciu; 

./' ridicarea continua a standardelor s1 indicatorilor de performanta a serviciilor 
prestate; 

./' protectia mediului inconjurator; 
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Măsurarea performanţei în instituţiile şi serviciile publice prin folosirea de o 
manieră sistematică a indicatorilor de performanţă este o etapă în direcţiare formei 
administraţiei publice care aduce cu sine un plus de rigoare şi transparenţă activităţii 

acestor structuri, atât de necesar sectorului public în general. 

Ca urmare s-au stabilit urmatorii indicatorii de performanta si evaluare: 

Indicatori generali de performanta si evaluare 

a) Numarul total de reclamatii/sesizari privind activitatea de administrare a 
domeniului public si privat 

b) Numarul reclamatiilor/sesizarilor rezolvate pentru activitatea de administrare a 
domeniului public si privat 

c) Ponderea din numarul de reclamatii de la lit. a care s-au dovedit justificate 
d) Numarul sesizarilor de la li!. b care au fost rezolvate in mai putin de 5 zile 

lucratoare; 
e) Numarul de notificarilatentionari din partea organismelor abilitate (protectia 

mediului, sanatate publica) privind incalcarea obligatiile operatorului stipulate in 
autorizatiile/licentele detinute 

f) Numarul de notificari/atentionari din partea organismelor abilitate (protectia 
mediului, sanatate publica) privind incalcarea obligatiile operatorului stipulate in 
autorizatiile/licentele detinute care s-au dovedit justificate 

g) numarul de amenzi, sanctiuni din partea organismelor abilitate (protectia 
mediului, sanatate publica) privind incalcarea obligatiile operatorului stipulate in 
autorizatii le/licentele detinute 

h) numarul de beneficiari care au primit despagubiri urmare a cupei operatorului 
sau care s-au imbolnavit din cauza nerespectarii conditiilor de prestare a 
activitatilor 

i) valoarea depsagubirilor acordate de operator pentru situatiile de la li!. g 
j) numarul de neconformitati constatate de autoritatea administratiei publice locale 

pentru activitatea de administrare a domeniului public si privat 
k) numarul de neconformitati constatate de autoritatea administratiei publice locale 

pentru activitatea de administrare a domeniului public si privat care s-au dovedit 
justificate 

Indicatori de performanta ai activitatii de administrare a domeniului public si 
privat al orasului Buftea 

a) Realizarea obligatiei de asigurarea intretinerii si curateniei in cladirile apartinand 
fondului locativ al unitatii administrativ-teritoriale Buftea 

b) Numarul total de reclamatii/sesizari privind activitatea de Realizarea obligatiei de 
asigurarea intretinerii si curateniei in cladirile apartinand fondului locativ al unitatii 
administrativ-teritoriale Buftea 

c) Numarul reclamatiilor/sesizarilor rezolvate pentru activitatea de Realizarea 
obligatiei de asigurarea intretinerii si curateniei in cladirile apartinand fondului 
locativ al unitatii administrativ-teritoriale Buftea care s-au dovedit justificate 
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d) Numarul reclamatiilor/sesizarilor rezolvate pentru activitatea de Realizarea 
obligatiei de asigurarea intretinerii si curateniei in cladirile apartinand fondului 
locativ al unitatii administrativ-teritoriale Buftea 

e) Necesarul de plantari de arbori, arbusti, gard viu si conifere planificat a se realiza 
f) Suprafata de spatii verzi realizate efectiv; 
g) Necesarul de plantari de flori si plante perene planificat a se realiza; 
h) Plantarile de flori si plante perene realizate efectiv; 
i) B. Necesarul de spatii verzi prevazut a se realiza prin proiecte si planificari; 
j) Planta riie de arbori, arbusti, gard viu si conifere realizate efectiv 
k) Intretinerea spatiilor verzi, a parcurilor planificata 
1) Intretinerea spatiilor verzi, a parcurilor realizata; 

m) Cantitatea de material dendrofloricol stabilit a se produce 
n) Material dendrofloricol produs 
o) Numarul reclamatiilor/sesizarilor rezolvate privind activitatea plantare de arbori, 

arbusti, gard viu, conifere, de intretinere a spatiilor verzi 
p) Numarul total de reclamatii/sesizari privind activitatea plantare de arbori, arbusti, 

gard viu, conifere, de intretinere a spatiilor verzi care s-au dovedit justificate 
q) Numarul total de reclamatii/sesizari privind activitatea plantare de arbori, arbusti, 

gard viu, conifere, de intretinere a spatiilor verzi 
r) Cantitatea de mobilier stradal estimat a se monta in orasul Buftea (Bănci, Coşuri 

de gunoi, Pergole, Suport biciclete, Jardiniere, Gard protecţie zonă verde) 
s) Cantitatea de mobilier stradal montat in orasul Buftea (Bănci, Coşuri de gunoi, 

Pergole, Suport biciclete, Jardiniere, Gard protecţie zonă verde) 
t) Numarul total de reclamatii/sesizari privind activitatea de montare a mobilierului 

stradal 
u) Numarul reclamatiilor/sesizarilor rezolvate privind activitatea de montare a 

mobilierului stradal 
v) Numarul reclamatiilor/sesizarilor rezolvate privind activitatea de montare a 

mobilierului stradal care s-au dovedit justificate 
w) Locurile de joaca stabilite a se realiza 
x) Locurile de joaca realizate in orasului Buftea 
y) Numarul total de reclamatii/sesizari privind locurile de joaca realizate 
z) Numarul total de reclamatii/sesizari privind locurile de joaca realizate care s-au 

dovedit justificate 
aa) Numarul reclamatiilor/sesizarilor rezolvate privind locurile de joaca realizate 
bb) Intretinerea locurilor de joaca, a aparatelor a spatiului de joaca estimata a se 

realiza 
ce) Intretinerea locurilor de joaca, a aparatelor a spatiului de joaca realizate 
dd) Numarul total de reclamatii/sesizari privind starea locurilor de joaca 
ee) Numarul total de reclamatii/sesizari privind starea locurilor de joaca care s-au 

dovedit justificate 
ff) Numarul reclamatiilor/sesizarilor rezolvate privind locurile de joaca 

gg) Numarul de incidente produse in utilizarea locurilor de joaca 
hh) realizarea de studii pentru a se stabili necesitatea montarii de sisteme de 

semnalizare si dirijare a circulatiei urbane 
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ii) studii realizate pentru a se stabili necesitatea montarii de sisteme de semnalizare 
si dirijare a circulatiei urbane 

jj) Necesarul de semne de circulatie stabilit a se monta pentru fluidizarea si dirijarea 
circulatiei urbane 

kk) Necesarul de semne de circulatie montat pentru fluidizarea si dirijarea circulatiei 
urbane 

Il) Numarul total de reclamatii/sesizari privind sistemele de semnal izare si dirijare a 
circulatiei urbane 

mm) Numarul total de reclamatii/sesizari privind sistemele de semnalizare si di rijare a 
circulatiei urbane care s-au dovedit justificate 

nn) Numarul reclamatiilor/sesizarilor rezolvate privind sistemele de semnalizare si 
dirijare a circulatiei urbane 

oo) Intocmirea de rapoarte privind inspectarea imobilelor cladiri din domeniul 
public/privat al orasului Buftea, stabilirea starii tehnice a constructi ilor, stabilirea 
necesarului de lucrari de reparatii 

pp) Lucrari de reabilitare propuse a se realiza la cladirile din fondul edilitar al orasului 
Buftea 

qq) Lucrari de reabilitare realizate la cladirile din fondul edilitar al orasului Buftea 
rr) Numarul total de reclamatii/sesizari privind starea fond ului edilitar din orasul 

Buftea 
ss) Numarul reclamatiilor/sesizarilor rezolvate privind starea fondului edilitar din 

orasul Buftea 
tt) Numarul de incidente produse in timpul sau dupa realizarea lucrarilor de 

reabilitare si reparatii la fondul edilitar 
uu) Realizarea de rapoarte privind starea drumurilor, trotuarelor, identificarea 

degradari lor si precizarea localizarii acestora 
vv) Semnalizarea in carosabil a degradarilor produse 
ww) Numarul total de reclamatii/sesizari privind nesemnalizarea corespunzatoare 
xx) Numarul reclamatiilor/sesizarilor rezolvate privind nesemnalizarea 

corespunzatoare 
yy) Numarul de incidente produse cauzate de nesemnalizarea corespunzatoare 

Având în vedere cele expuse mai sus şi ţinând seama de atribuţiile ce le revin 
autorităţilor locale în domeniul administrării si coordonării Serviciului de administrare a 
domeniului public si privat , conform OG 71/2002 si Legii nr. 51 /2006 - propunem 
Consiliului Local al oraşului Buftea- adoptarea unei hotărârii privind aprobarea 
indicatorilor de performanţă Serviciului comunitar de utilitate publică -
Administrarea domeniului public şi privat din oraşul Buftea 

COMPARTIMENT DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT 
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ANEXA NR. 1 
LA HCLf.2t03.02.2012 de aprobare a indicatorilor de perlormantă ai serviciului de administrare a 

domeniului public si privat al oraşului Buftea 

INDICATORI DE PERFORMANTA 

cumul 

TRIMESTRUL 
at: 

Indicatori de performanta si de 1, 11, III, 

evaluare IV 

1 11 III IV 

INDICATORI6ENERALI DE PERFORMANTA SI EVALUARE 

a.Numarul total de reclamatii/sesizari 
privind activitatea de administrare a 10 10 10 10 
domeniului public si privat 

b.Numarul reclamatiilor/sesizarilor 
rezolvate pentru activitatea de 100% 100% 100% 100% administrare a domeniului public si 
privat 

c.Ponderea din numarul de reclamatii 
5% 5% 5% 5% de la lit. a care s-au dovedit justificate 

d.Numarul sesizarilor de la lit. b care 
au fost rezolvate in mai putin de 5 zile 100% 100% 100% 100% 
lucratoare; 

e.Numarul de notificari/atentionari din 
partea organismelor abilitate 
(protectia mediului. sanatate publica) 

5 5 5 5 privind incalcarea obligatiile 
operatorului stipulate in 
autorizatiilellicentele detinuta 

f.Numarul de notificari/atentionari din 
partea organismelor abilitate 
(protectia mediului. sanatate publica) 
privind incalcarea obligatiile 1 1 1 1 
operatorului stipulate in 
autorizatiilellicentele detinuta care S· 
au dovedit justificate 
g.numarul de amenzi, sanctiuni din 
partea organismelor abilitate 
(protectia mediului. sanatate publica) 

1 1 o o privind incalcarea obligatiile 
operatorului stipulate in 
autorizatiilellicentele detinuta 

h.numarul de beneficiari care au 
primit despagubiri urmare a cupei 
operatorului sau care s-au imbolnavit o o o o 
din cauza nerespectarii conditiilor de 
prestare a activitatilor 
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18 

i.valoarea depsagubirilor acordate de o o o o operator pentru situatiile de la lit. g 

j.numarul de neconformitati 
constatate de autoritatea 
administratiei publice locale pentru 5 5 5 5 
activitatea de administrare a 
domeniului public si privat 
k. numarul de neconformitati 
constatate de autoritatea 
administratiei publice locale pentru 

2 2 2 2 
activitatea de administrare a 
domeniului public si privat care s-au 
dovedit justificate 

IHDICATORI DE PERFORMANTA Al ACTIYITATII DE ADMIHISTRARE A 

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL ORASULUI BUFTEA 

Realizarea obligatiei de asigurarea 
intretinerii si curateniei in cladirile 
apartinand fondului locativ al 100% 100% 100% 100% 
unitatii administrativ-teritoriale 
Buftea 
Numarul total de 
reclamatii/sesizari privind 
activitatea de Realizarea obligatiei 
de asigurarea intretinerii si 5 5 5 5 
curateniei in cladirile apartinand 
fondului locativ al unitatii 
administrativ-teritoriale Buftea 
Numarul reclamatiilor/sesizarilor 
rezolvate pentru activitatea de 
Realizarea obligatiei de asigurarea 
intretinerii si curateniei in cladirile 2 2 2 2 
apartinand fondului locativ al 
unitatii administrativ-teritoriale 
Buftea care s-au dovedit justificate 
Numarul reclamatiilor/sesizarilor 
rezolvate pentru activitatea de 
Realizarea obligatiei de asigurarea 
intretinerii si curateniei in cladirile 100% 100% 100% 100% 
apartinand fondului locativ al 
unitatii administrativ-teritoriale 
Buftea 

B. Necesarul de spatii verzi 10.000 
prevazut a se realiza prin proiecte o o o 
si planificari mp. 

Suprafata de spatii verzi realizate 
100% 

efectiv 

Necesarul de plantari de flori si 
plante perene planificat a se 20.000 10.000 10.000 40.000 
realiza 

Plantarile de flori si plante perene 
100% 100% 100% realizate efectiv 
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Necesarul de plantari de arbori, 
arbusti, gard viu si conifere 50 250 50 250 600 
planificat a se realiza 

Plantarile de arbori, arbusti, gard 
100% 100% 100% 100% 

viu si conifere realizate efectiv 

Intretinerea spatiilor verzi, a 
100% 100% 100% 100% parcurilor planificata 

Intretinerea spatiilor verzi, a 
100% 100% 100% 100% parcurilor realizata 

Cantitatea de material o 5000 5000 o 10000 dendrofioricol stabilit a se produce 

Material dendrofloricol produs o 100% 100% o 
Numarul total de 
reclamatii/sesizari privind 
activitatea plantare de arbori, 5 10 10 5 
arbusti, gard viu, conifere, de 
intretinere a spatiilor verzi 

Numarul total de 
reclamatii/sesizari privind 
activitatea plantare de arbori, 

2 3 3 2 arbusti, gard viu, conifere, de 
intretinere a spatiilor verzi care s-
au dovedit justificate 

Numarul reclamatiilor/sesizarilor 
rezolvate privind activitatea 
plantare de arbori, arbusti, gard 100% 100% 100% 100% 
viu, conifere, de intretinere a 
spatiilor verzi 
Cantitatea de mobilier stradal 
estimat a se monta in orasul 75 
Buftea (Bănci, Coşuri de gunoi, 

banci/ 5 
75 banci/5 

Pergole, Suport biciclete, 
jardin 

jardin 
Jardiniere, Gard protecţie zonă 
verde) 

Cantitatea de mobilier stradal 
montat in orasul Buftea (Bănci, 
Coşuri de gunoi, Pergole, Suport 100% 100% 
biciclete, Jardiniere, Gard 
protecţie zonă verde) 

Numarul total de 
reclamatii/sesizari privind 

1 1 o o activitatea de montare a 
mobilierului stradal 

Numarul reclamatiilor/sesizarilor 
rezolvate privind activitatea de 100% 100% 100% 100% 
montare a mobilierului stradal 

Numarul reclamatiilor/sesizarilor 
rezolvate privind activitatea de 

1 o o o montare a mobilierului stradal care 
s-au dovedit justificate 

Locurile de joaca stabilite a se 
1 3 o o realiza 
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36 
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38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

Locurile de joaca realizate in 
100% 100% 100% 100% orasului Buftea 

Numarul total de 
reclamatii/sesizari privind locurile 5 5 5 5 
de joaca realizate 
Numarul total de 
reclamatii/sesizari privind locurile 

2 2 2 2 de joaca realizate care s-au 
dovedit justificate 

Numarul reclamatii lor/sesizari lor 
rezolvate privind locurile de joaca 100% 100% 100% 100% 
realizate 

Intretinerea locurilor de joaca, a 
aparatelor a spatiului de joaca 10 14 10 10 
esti mata a se realiza 

Intretinerea locurilor de joaca, a 
aparatelor a spatiului de joaca 100% 100% 100% 100% 
realizate 

Numarul total de 
reclamatii/sesizari privind starea 3 2 2 2 
locurilor de joaca 
Numarul total de 
reclamatii/sesizari privind starea 

2 1 1 1 locurilor de joaca care s-au 
dovedit justificate 

Numarul reclamatiilor/sesizarilor 
100% 100% 100% 100% rezolvate privind locurile de joaca 

Numarul de incidente produse in 
1 1 1 1 utilizarea locurilor de joaca 

realizarea de studii pentru a se 
stabili necesitatea montarii de 

1 1 1 1 sisteme de semnalizare si dirijare 
a circulatiei urbane 

studii realizate pentru a se stabili 
necesitatea montarii de sisteme 100% 100% 100% 100% de semnalizare si dirijare a 
circulatiei urbane 
Necesarul de semne de circulatie 
stabilit a se monta pentru 

1 1 1 1 fluidizarea si dirijarea circulatiei 
urbane 

Necesarul de semne de circulatie 
montat pentru fluidizarea si 100% 100% 100% 100% 
dirijarea circulatiei urbane 

Numarul total de 
reclamatii/sesizari privind 3 2 2 2 
sistemele de semnalizare si 
diri·are a circulatiei urbane 
Numarul total de 
reclamatii/sesizari privind 
sistemele de semnalizare si 2 1 1 1 
dirijare a circulatiei urbane care s-
au dovedit justificate 
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50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

Numarul reclamatiilor/sesizarilor 
rezolvate privind sistemele de 

100% 100% 100% 100% 
semnalizare si dirijare a circulatiei 
urbane 

Intocmirea de rapoarte privind 
inspectarea imobilelor cladiri din 
domeniul public/privat al orasului 

1 1 1 1 
Buftea , stabilirea starii tehnice a 
constructiilor, stabilirea 
necesarului de lucrari de reparatii 

Lucrari de reabilitare propuse a se Cont. Cont. Cont. Conf. 
realiza la cladirile din fondul planificarii planificarii planificarii planificarii 
edi litar al orasului Buftea aprobate aprobate aprobate aprobate 

Lucrari de reabilitare realizate la 
cladirile din fondul edilitar al 100% 100% 100% 100% 
orasului Buftea 

Numarul total de 
reclamatii/sesizari privind starea 2 1 1 1 
fondului edilitar din orasul Buftea 

Numarul reclamatiilor/sesizarilor 
rezolvate privind starea fondului 100% 100% 100% 100% 
edilitar din orasul Buftea 

Numarul de incidente produse in 
timpul sau dupa realizarea o o o o lucrarilor de reabilitare si reparatii 
la fondul edilitar 

Realizarea de rapoarte privind 
starea drumurilor, trotuarelor, 

12 26 26 26 
identificarea degradarilor si 
precizarea localizarii acestora 

Semnalizarea in carosabil a 
98% 98% 98% 98% degradarilor produse 

Numarul total de 
reclamatii/sesizari privind 5 3 3 3 
nesemnalizarea corespunzatoare 

Numarul reclamatiilor/sesizarilor 
rezolvate privind nesemnalizarea 100% 100% 100% 100% 
corespunzatoare 

Numarul de incidente produse 
cauzate de nesemnalizar~ 2 1 1 1 
corespunzatoare ~ ... nnr ~ 

t"~~~ 1~0"" · O 
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Piaţa Mihai Eminescu, nr.l 

Nr.46311 3 .O 1.20 12 

ROL\<L\NIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL BUFTEA 

Tei.0318241234, Fax 0318241238 

ANUNT 
' 

In conformitate cu prevederile art. 6, din Legea 52/2003, actualizata, privind 

transparenta decizionala in administratia publica, Consiliul Local Buftea organizează la sediul 

Primariei oraşului Buftea, Sala de şedinţe, din str. Piata Mihai Eminescu, nr.l, oraş Buftea, judeţ 

Ilfov, aduce la cunostinta publicului următoarele proiecte de hotărâri în vederea dezbaterii 

publice cu privire la : 

- proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor de performanta pentru Serviciul 

Comunitar de Utilitate Publică- Iluminat Public din Oraşul Buftea. 

- proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor de performanţă pentru Serviciul 

Comunitar de Utilitate Publică- Administrarea Domeniului Public şi Privat din Oraşul Buftea. 

- proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al oraşului Buftea pentru anul 

2012. 

Proiectele de hotărâri pot fi consultate la sediul Primăriei la serviciul Juridic şi 

serviciul contabilitate. 

In conformitate cu prevederile Legii 52/2003, actualizata, privind transparenta 

decizionala in administratia publică, asteptam opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastra 

referitoare la aceste proiect de hotărâre până la data de O 1.02.2012 si pot ti transmise in scris. 

prin posta si prin fax la numarul 0318241234,0318241238 la sediul Primariei oraşului Buftea. 

PRIMAR 
ION STOI -\ 

\ ~ 

SECRETAR 

ST~ 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

J 

PRIMARIA ORAŞULUI BUFTEA 
NR. 463 DIN 13.01.2012 

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE 

Încheiat astăzi, 13.01.2012 

Subsernnaţii Istrate Florina ( cons.juridic)- responsabil pentru relaţia cu societatea 
civilă şi Niţu Aurelia (referent în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul, Imagine, 
Informare, Presă, Cultură, Artă), am procedat astăzi la afişarea anunţului privind 
dezbaterea publică a proiectelor de hotărâri: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor de perfmmanta pentru Serviciul 
Comunitar de Utilitate Publică- Iluminat Public din Oraşul Buftea. 
- proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor de performanţă pentru Serviciul 
Comunitar de Utilitate Publică - Administrarea Domeniului Public şi Privat din 
Oraşul Buftea. 
- proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general pentru anul 2012 al oraşului 
Buftea. 

Menţionăm faptul că afişarea s-a efectuat la sediul Primăriei oraşului Buftea (la 
avizierul de la intrarea cetăţenilor). 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de afişare în două 

exemplare. 


