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HOTĂRÂREA NR. 59 
din 19 aprilie 2019 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 106/04.08.2017 privind aprobarea 
cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - Lot 3" şi a cheltuielilor 
aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor 

eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 

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; 
• Adresa AM POR nr. 44845/28.03.2019 înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 

6498/02.04.2019; 
• Adresa ADR BI nr. 3468/09.04.2019 înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 

6982/09 .04.2019, referitor la proiectul cu titlul „Eficientizarea energetică a clădirilor 
rezidenţiale - Lot 3", număr de înregistrare BI/ IF /2016/3/3.1 / A/1 /69 /16.11.2016, beneficiar 
UAT Oraşul Buftea, judeţul Ilfov, din cadrul apelului de proiecte cu nr. POR/2016/3/3.1 / A/1; 

" Hotărârea Consiliului local nr. 125/31.08.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local 
Buftea nr. 106/04.08.2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a 
clădirilor rezidenţiale Lot 3" şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre 
finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional 
Regional 2014 - 2020; 

• Hotărârea nr.106/04.08.2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea 
energetică a clădirilor rezidenţiale - Lot 3" şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea 
depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul 
Operaţional Regional 2014 - 2020; 

• Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 
În conformitate cu prevederile: 

• Ghidului general pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020; 
• Ghidului specific, Axa prioritară 3 "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute 

de carbon", Prioritatea de investiţii 3.1 - "Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor", Operaţiunea A· ,,Clădiri rezidenţiale; 

• O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

" Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
" Legii nr. 50/1991 (r2) -privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările 

şi completările ulterioare şi ale art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

" Ordonanţei de Urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1), 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 modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 106 / 04.08.2017 privind 
aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - Lot 3" şi a 
cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, astfel cum a fost modificată 
prin Hotărârea nr.125/31.08.2017, după cum urmează: 



Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 106/04.08.2017, care va 
avea următorul cuprins: 

" (1) - Se aprobă cheltuielile cererii de finanţare, după cum urmează: 

a) Valoarea totală a proiectului „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - Lot 3", în 
cuantum de 1.912.753,92 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 1.585.215,69 lei şi 
valoare totală neeligibilă de 327.538,23 lei; 

b) Contribuţia proprie în proiect a UAT Buftea şi a Asociaţiilor de proprietari, în cuantum de 
961.624,50 lei - reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum 
de 327.538,23 lei, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
634.086,28 lei - reprezentând cofinanţarea proiectului „Eficientizarea energetică a clădirilor 
rezidenţiale - Lot 3"; 

c) Contribuţia Asociaţiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 48.420,76 lei, 
reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare 
apartamentelor cu destinaţie locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice; 

d) contribuţia Asociaţiilor de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum 327.062,23 lei, 
reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentului cu 
altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflat în proprietatea unei persoane fizice şi realizării lucrărilor 
de termoizolare a planşeului peste ultimul nivel/refacerii terasei necirculabile; 

e) UAT Oraş Buftea acordă ajutor de natură socială categoriilor de proprietari stabilite conform 
art. 3 din Hotărârea nr. 128/07 .11.2016 a Consiliului local Buftea, având cota de participare 3,5%, 
din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E, iar suma care nu va mai fi recuperată de la 
Asociaţiile de Proprietari este în cuantum de 297.442,23 lei; 

f) Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, ce revin Asociaţiei de 
proprietari: 

• 

m 

E 

Sumele avansate din bugetul local al oraşului Buftea pentru asigurarea cotei de contribuţie 
proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, se recuperează prin taxa de reabilitare 
termică, stabilită prin hotărâre a Consiliului Local, în sarcina proprietarilor; 
Taxa de reabilitare termică se va stabili în funcţie de sumele avansate din bugetul local al 
oraşului Buftea pentru asigurarea cotei de contribuţie a proprietarilor, în raport cu cotele 
indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale; 
Sumele avansate din bugetul local al oraşului Buftea vor fi recuperate prin intermediul taxei 
într-un termen de 10 ani, după încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor. 

(2) Bugetul cererii de finanţare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre". 

Art.2. - Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 106/04.08.2017 astfel cum a fost modificată 
prin Hotărârea nr .125 / 31.08.2017, se modifică corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. - Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate, va lua măsurile de ducere la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului, serviciilor de specialitate şi Instituţiei 
Prefectului judeţului Ilfov. 
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Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA ~IHAELA w;vz 
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BUGETUL CERERII DE FINANTARE 

Nr.crt 

I 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 

2 

1 CAPITOL I Cheltuieli pentru obtinerca şi amenajarea terenului 

1.1 Amenajarea terenului 

1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 

TOTAi, CAPITOL I 

2 CAPITOL 2 CheHuieH pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2. l Cheltuieli pentru asigurarea uti!itatilor nect.>sarc obiectivului 

TOTAL CAPITOL 2 

3 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3.1 Studii de teren 

3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autmizaf!i 

3.3 Proiectare si inginerie 

3.4 Cheltuieli pentru consu!tan~ă 

.3 ,5 Cheltuieli cu asistcn{a tehnică 

TOTAL CAPITOL 3 

4 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investifia de ba;r..ă 

4, l Cheltuieli pentru cornitmcţii şi instalatiî 

4 
„ Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi tării montaj, 
·" dotări) 

4J Constrncţii, instalaţii şi dotăti aferente măsurilor conexe 

TOTAL CAPITOL 4 

5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 

5.1.1 Cheltuieli pcntrn lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 

5 1.2 Cheltuieli conexe organîzării de şantier 

5.2 Chclh1ieli pentrn comîsioane, cote, taxe 

5.3 Cheltuieli dîverse şi neprevăzute 

TOTAL CAPITOL 5 

6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare şi publicitate 

Cheltuieli de infomrnre şi publicitate pentru proiect. care rezultă din obligaţiile 
6· 1 bencficirmilui 

TOTAL CAPITOL 6 

7 CAPITOl,llL 7 Cheltuieli cu auditul pentru [!p,ucet~, ~." 

7.1 Chellu!cli cu auditul pentrn proiect ,,/,; ' \. ' ? 

TOT AL CAPITOL 7 /Ji/i; '•· .. 

TOTAL GENERAL /sl 
din care ( ~( 1'{ ~;~ > C+M 
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5. BUGETUL CERERII DE FINANT ARE 
H:c . lf"'J//g.o'r 

Clteltuieli eligibile TOTAL ELIGIBIL Cheltuieli neeligibile TOTAL NEELIGIBIL TOTAL 

Bllza TVA eliKibita Baza TV A ne-eligibilă 

,, ✓ .) 3L/ li 8 IJ, Q. 5, N 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.580,89 1.440,37 9.021,26 0.00 0,00 0,00 9.021,26 

44.445,00 8.532,55 52.977,55 0,00 0,00 0,00 52.977 ,55 

59.400,00 l 1.628,23 71.028,23 0,00 0,00 0,00 7L028,23 

7.600,00 1444,00 9.044,00 400,00 76,00 476,00 9520,00 

119.025,89 23.045,15 142.071,04 400,00 76,00 476,00 142.547,04 

966,212, 15 183.580.31 I. 149.792,46 2R842,21 52.220,02 327.062,23 1.476.854,69 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100.121,88 19.023,16 119.145,04 0,00 0,00 0,00 119.145,04 

1.066.334,03 202.603,47 1.268.937,50 274.842,21 52.220,02 327.062,23 1.595.999,73 

46.941.17 8.918,82 55.859,99 0,00 0,00 0,00 55.859,99 

26,823,52 5.096,47 31.919,99 0,00 0,00 0,00 31.919,99 

20.117,64 .3 822.35 23.940,00 0,00 0,00 0,00 23.940,00 

18.045,53 3 428,65 21.474,18 0,00 0,00 0,00 21.474,18 

69.405,87 13.187,12 82.592,99 0,00 0,00 0,00 82.592,99 

134.392,57 25.534,59 159,927,15 0,00 0,00 0,00 159.927,15 

6 000,00 1.140,00 7,140,00 0,00 0.00 0,00 7.140,00 

6.000,00 l.!40,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 7.140,00 

6.000,00 l.!40,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 7.140,00 

6.000,00 1.140,(10 7.140,00 0,00 0,00 0,00 7.140,00 

1.331.752,49 253.463,20 1.585.215,69 275.242,21 52.296,02 327.538,23 1,912.753,92 

1093.157,56 207.699,94 1.300.857,49 274.842,21 52.220,02 327.062,23 1.627.919,72 



SURSE DE FINANTARE A PROIECTULUI 

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE 

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care: 1.912.753,92 
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 327.538,23 
b. Valoarea totala eligibilă 1.585.215,69 
li Contribuţia proprie, din care: 961.624,50 
a. Contrîbuţia solicitantului la chcltuielî eligibile 634.086,28 Corect I 
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TV A aferent 327.538,23 
III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 951.129,41 

Nr.crt I Denumirea capitolelor şi subcapito1e1or Baza TVA eligibila TOTAL ELIGllllL Baza TV A ne-eligibilă TOTAL NEELIG!ll!L I TOTAL 

! l ./ .kl./ I, 8" I 

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria I 966.212,15 183.580,31 l.149. 792,46 0,00 0.00 0,00 I 1.149. 792,46 

2 I Cheltuieli aferente măsurilor din categoria li (măsuri conexe) 100.121,88 19.023,16 119.145,04 0.00 0,00 0,00 I 119.145,04 

TOTAL cheltuieli măsuri din categoria I şi li I .066.334,03 202.603,47 1.268.937,50 0,00 0,00 0,00 I 1.268.937,50 

iChcltuieli aferente C+M+E 1.162.563,43 220.887,05 1.383.450.48 

4 
jLimitare de 15% din valoorea eligibilă a cheltuielilor aferente cap. l, 
ca2. 2, ca!!, 4{ 4.1, 4.2), ca!!, 5 {5.Ul 

148.955,35 28.301,52 l 77.256,87 

Valoare Maximă acceptată pentrn Cheltuielile aferente măsurilor 
177.256,87 DA 

conexe li inclusiv TV A 

6 I Cheltuieli aferente strategiei (parte din Cap.,,?.4 ' 0,00 0,00 0.00 

Alte cheltuieli îu afară de C+M+E (din D)N 157.189,06 30.296,15 187.485.21 

8 I Alte cheltuieli din buiet neincluse in 12.000,00 2.280,00 14.280,00 


