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HOTĂRÂREA NR.149 
Din 28 Noiembrie 2016 

privind solicitarea prelungirii termenului de restituire a sumei de 5.000.000 lei 
primită din bugetul judeţului Ilfov, până la sfârşitul anului 2017 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe - Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi 

Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională, Direcţia Economică şi Serviciul Juridic; 
• Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buftea nr. 150/14.12.2015 privind 

solicitarea sumei de 5.000.000 lei din bugetul judeţului Ilfov, necesară pentru asigurarea 
implementării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile derulate de Unitatea 
Administrativ - Teritorială Buftea 

• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

·Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.b), alin. (9) din Legea 

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

În temeiul art. 45 alin. (1 ), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. (b), din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art.1. - Se solicită prelungirea termenului de restituire a sumei de 5.000.000 lei 
primită din bugetul judeţului Ilfov, utilizată pentru asigurarea implementării proiectelor 
finanţate din fonduri externe nerambursabile, derulate de Unitatea Administrativ -
Teritorială Buftea: 

1. "Modernizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile În 
oraşul Buftea", cod SMIS 20928, contract de finanţare nr. 3.914/30.10.2013. 
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2. "Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi corespunzătoare 
aliniamentelor stradale", cod SMIS 20929, contract de finantare nr.3884/14.10.2013. 

3. „Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Grup Şcolar 
Dumitru Dumitrescu Buftea", cod SMJS 12335, contract de finantare nr. 
2747/30.12.2011. 

Art.2. - Suma menţionată la articolul 1 va fi restituită Consiliului Judeţean Ilfov nu 
mai târziu de sfârşitul anului 2017. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, Consiliului Judeţean Ilfov şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - MIHAELA 
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