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HOTĂRÂREA NR.125 
Din 07 noiembrie 2016 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii" Parc integrat pentru recreere, sport şi agrement" - Buftea, strada Ştirbei Vodă 

nr. 53 A, judeţ Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
Raportul de specialitate al Serviciului Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică, Proiecte cu 
Finanţare Internaţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea. 

În conformitate cu: 
• Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
inverventii; 

' • Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020", aprobat prin Ordinul nr.1021/4.11.2015, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
Apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1" aprobat prin Ordinul nr. 382/25 martie 2016, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile alin.(4) lit. d) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Parc integrat 
pentru recreere, sport şi agrement" situat în Buftea, strada Ştirbei Vodă nr. 53 A, judeţ Ilfov, 
conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Parc 
integrat pentru recreere, sport şi agrement", situat în Buftea, strada Ştirbei Vodă nr. 53 A, judeţ 
Ilfov după cum urmează: 

a) Valoarea totală a investiţiei - 22.081,571 mii lei fără TVA (26.497,885 mii lei cu TVA 
inclus), din care: 
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• C+M - 18.514,161 mii lei fără TVA (22.216,990 mii lei cu TVA inclus). 

b) Eşalonare investiţie - anul 1- 2016 - 175,500 mii lei, anul 2 - 2017 - 16.429,553 mii 
lei si anul 3 - 2018 -5.476,517 mii lei, din care: 

' • C+M - anul 2 - 2017 - 13.885,620 mii lei, anul 3 - 2018 - 4.628,540 mii lei. 

c) Durata de realizare - 19 luni. 

Art. 3. Obiectivul de investiţii se va realiza pe terenul în suprafaţă totală de 73.300 mp, 
care aparţine domeniului public al oraşului Buftea. 

Art. 4. Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte Primarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate. 

Art. 5. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor de specialitate în 
vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

ROMAN 

Contrasemnează 

SECRETAR, 
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