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HOTĂRÂREA NR.12 
din 29 ianuarie 2019 

privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze naturale 
Intrarea Cedrului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a contribuţiei oraşului Buftea şi 

încheierea contractului de cofinanţare 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

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

Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională; 
11 Adresa Distrigaz Sud Reţele nr.208661978/17.01.2019, înregistrată la Primăria 

oraşului Buftea cu nr.1103/18.01.2019; 
11 Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare şi al Comisiei Juridice şi 

de Disciplină; 
11 Avizul Comisiei pentru Agricultură şi Mediu şi Avizul Comisiei pentru Amenajarea 

Teritoriului si de Urbanism; 
În conformitate cu prevederile Titlului li, Capitolul VI - Accesul ş; racordarea la 

reţea, din Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, ale art. 36 alin. 
(1) şi (2) lit. (b), alin. (4) lit. (d), alin.6 lit. (a), pct.14, alin. (7) lit.a) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare; 

În temei~l 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. - ( 1) Se aprobă realizarea obiectivului de investiţii Extindere reţea gaze 
naturale Intrarea Cedrului, oraşul Buftea, judeţul Ilfov şi contribuţia Unităţii 
Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea în cuantum de 58.787, 19 lei cu TVA, 
reprezentând cofinanţarea obiectivului de investiţii. 

(2) Valoarea totală estimată a lucrărilor pentru realizarea obiectivului de 
investiţii Extindere reţea gaze naturale Intrarea Cedrului, conform adresei 
nr.208661978/17.01.2019 transmisă de Distrigaz Sud Reţele, este de 59.986,71 lei cu 
TVA, din care investiţia suportată de Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea 
este de 58.787, 19 lei cu TVA. 

(3) Suma reprezentând cota de participare a oraşului Buftea, în vederea 
realizării obiectivului de investiţii menţionat la art.1 alin. (1 ), va fi inclusă în bugetul 
local al oraşului Buftea pentru anul 2019. 

Art. 2. - Se aprobă încheierea contractului de cofinanţare pentru realizarea 
investiţiei Extindere reţea gaze naturale Intrarea Cedrului, Oraşul Buftea, Judeţ Ilfov, cu 
menţiunea de cedare în folosinţa Distrigaz Sud Reţele a investiţiei, în condiţiile Legii nr. 
nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale. 
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Art. 3. - Se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea să semneze contractul de 
cofinanţare, ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, să dispună 
măsurile necesare şi să semneze documentele cu implicaţie ce se vor încheia în vederea 
realizării obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. 

Art. 4. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri. 

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 ducerii la îndeplinire, S.C. Distrigaz Sud Reţele 
S.R.L. şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 
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