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ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
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HOTĂRÂREA NR. 144 
din 26 iulie 2019 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.96/30.05.2019 privind acordarea de 
despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate 

prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public/privat al 
Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea/administrarea Consiliului local 

Buftea, urmare fenomenelor meteorologice din perioada 27.04-28.04.2019 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de viceprimarul oraşului Buftea, domnul Vaida 

Gheorghe Alexandru; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, 

Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize, Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi Biroul Buget 
Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea; 

• Hotărârea Consiliului Local nr.96/30.05.2019 privind acordarea de despăgubiri 
proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, 
aflaţi pe domeniul public/privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea/ 
administrarea Consiliului local Buftea, urmare fenomenelor meteorologice din perioada 
27.04-28.04.2019; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 61 /24.04.2019 privind aprobarea bugetului 
general al Oraşului Buftea pentru anul 2019; 

• Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Buftea; 
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 

24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor, cu modificarile şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, ale art.129 alin. (1), alin.14 din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019; 

În temeiul art. 139 alin. (3) şi al art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă modificarea şi completarea procedurii privind acordarea de 
despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale 
copacilor, aflaţi domeniul public/privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul 
Buftea/ administrarea Consiliului local Buftea, urmare fenomenelor meteorologice din 
perioada 27.04.-28.04.2019, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.96/30.05.2019, 
după cum urmează : 



,iii La pct. 12. Stabilirea cuantumului despăgubirilor şi modalitatea de plată se 
introduce pct. 12.1.1. cu următorul conţinut: 
,,Plata despăgubidlor: 
a) devizul estimativ/final însoţ;t de dovada plăţii-factură fiscală!chnanţă, până în 
5.000 lei, se va deconta integral. 
b) devizul estimat;v/final însoţit de dovada plăţii-factură fiscală/chitanţă, peste 5.000 
de lei, se va deconta astfel: 5.000 de lei+ 50% din valoarea ce depăşeşte suma de 5.000 
de lei. 
c) suma maximă care poate fi acordată ca despăgubiri din bugetul local al oraşului 

Buftea nu va depăşi 10.000 de lei. 
• La pct.12.2. Pentru proprietarii de autovehicule care la data intrării în 

vigoare a prezentei hotârâri au introdus deja autovehiculele în reparaţie 
sau au fost reparate; 

Pct. 12.2.1. se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut: 
„Sumele acordate cu titlu de despăguri vor fi cele din factura fiscală, însoţită de 
devizul de lucrări, eliberată de unitatea service la finalizarea lucrărilor de reparaţii, în 
limitele prevăzute la pct. 12. 1. 1. Această factură va fi însoţ;tă în mod obUgatoriu şi de 
o copie a autorizaţiei de reparaţii eliberată de IPJ Ilfov - Poliţia Oraşului Buftea şi de 
devizul de lucrări care a stat la baza facturii care atestă prestarea serviciilor de 
reparaţii." 

Art.2. - Celelelate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/30.05.2019 
rămân neschimbate. 

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

Contrasemnează, 
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