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HOTĂRÂREA NR. 211 
din 31 octombrie 2019 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii Modernizare străzi În oraşul Buftea, judeţul Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
" Referatul de aprobare prezentat de viceprimarul oraşului Buftea, domnul Vaida 

Gheorghe Alexandru; 
" Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, 

Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională; 
" Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 

În conformitate cu: 
.. Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 90712016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

" Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile alin.(4) lit. 
d) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 5712019; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică - Studiu de fezabilitate 
Modernizare străzi În oraşul Buftea, judeţul Ilfov, întocmit de S.C. Complex Design 
S. R. L. conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii 
Modernizare străzi În oraşul Buftea, judeţul Ilfov, după cum urmează: 

a) Valoarea totală a investiţiei - (Scenariul 1 ): 26.841.074,77 lei cu TVA inclus 
(22.586.206,60 lei fără TVA), din care lucrări (C+M): 20. 734.518,04 lei cu TVA inclus, 
respectiv 17.423. 964, 7 4 lei fără TVA. 

b) Durata estimată de execuţie: 36 de luni, din care 24 luni execuţie lucrări şi 12 luni 
perioada de întocmire proiect, achiziţii. 

Art.3. - Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc 
Primarul/ Viceprimarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate. 



Art.4. - 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. 

Contrasemnează 
SECRETAR, 


