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HOTĂRÂREA NR. 80 
din 17 mai 2019 

pentru modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 105/04.08. 2017 privind 
aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - Lot 2" 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; 
11 Adresa ADR BI nr. 4251 /06.05.2019 înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 

8550/06.05.2019; 
11 Hotărârea Consiliului local Buftea nr.58/19.04.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

local Buftea nr. 105/04.08.2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea 
energetică a clădirilor rezidenţiale - Lot 2" şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea 
depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul 
Operaţional Regional 2014 - 2020; 

" Hotărârea nr.124/31.08.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 
105/04.08.2017 privind aprobarea cererii de finanţare „Eficientizarea energetică a clădirilor 
rezidenţiale - Lot 2" şi a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanţare şi 
rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operaţional Regional 2014 
2020; 

" Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 105/04.08.2017 privind aprobarea cererii de finanţare 
,,Eficientizarea energetică a clădirilor rezidenţiale - Lot 2" şi a cheltuielilor aferente acesteia, 
în vederea depunerii spre finanţare şi rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin 
Programul Operaţional Regional 2014 2020; 

" ~vizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 
ln 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; 
ln 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 art. 2 al Hotărârii Consiliului local Buftea nr. 105/04.08.2017, 
astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr.124/31.08.2017 şi prin Hotărârea nr. 58/19.04.2019, 
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 2", în 
cuantum de 9.634.720,75 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 8.007.694,32 lei şi 
valoare totală neeligibilă de 1.627.026,43 lei; 

b) Contribuţia proprie în proiect a UAT Buftea şi a Asociaţiilor de proprietari, în cuantum de 
4.830.104, 16 lei - reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum 
de 1.627.026,43 lei, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
3 .203 .077, 73 lei - reprezentând cofinanţarea proiectului „Eficientizarea energetică a clădirilor 
rezidenţiale - Lot 2"; 

c) Contribuţia Asociaţiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 247.521, 10 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 de 1.557 .356, 13 lei, 
reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu 
destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice 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 1. 520 .485, 90 lei; 

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

" 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 1 O 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. - Consiliului local Buftea nr. 105/04.08.2017, astfel cum a fost modificată 
prin Hotărârea nr.124/31.08.2017 şi prin Hotărârea nr.58/19.04.2019 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. 

p 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 
acesteia, primarului, serviciilor de specialitate şi Instituţiei 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

2 



BUGETUL CERERII DE FINANTARE 

l\r.trt Denumîrca rnpitoldur ';,i suhcnf}Îlolclnr 

l jCAPJTOL I Chclluicli pentru nhlinerc.i şi amena,iarea tncnuluî 

l l l/\mGmFtrl'a terenulm 

L2!An1L'napin pt·ntru prolcc!rn mctiiului adun:n.'a !a .<.tarea m11rn!.1 

TOTAL CAPITOL 1 

2!CAPITOL 2 Cheltuieli pt asii-:urnrca utilităţilor ncccs:1re ohit·clivttlui 

2. I !Che!!utL'h pcmru as1gttrnn::1 ut11!1,111!or necesare uhll:cuvulm 

T()TAI, CAPJT()L 2 

1ICAPITOL 3 Cheltuieli pt•ntru prnicetarc şi asistenţă tclmidi 

1 l lSrndu de 1er..:11 

1.21Ohjmcrea de avve. anmlun ş1 :mtun1.a\11 

11 ll'nnel'lare s1 mgmer1e 

14l('hdtu1e!1 pentru nm.<.ult,111\fl 

1.51Chdlmd1 tu a~1ste11ja lehmdl 

TOTAL CAPITOL 3 

4ICAPITOLlJL 4 Chcltuidi pentru invcstîţîa tlc lmzii 

-I 1 IChe!lmeh pcutru rnn;;trucţu şt m-.;ta!aţu 

(:.e mdud u!llaw. ech1pamen1e telmolorice şi !tmc\1onale ni ş1 fitrâ nK)l\l;JJ, 

43!Cnm,1ruq11, llblal.qu ŞI dOliin <lfl'fl'lll!.'. nl:il,~urilnr L'(Hll'½C 

TOTAL CAPITOL 4 

i!CAPIT(H.lll, 5 Alte chclluicli 

5 I jOrg<Hlli'iUL' de şan!!e1 

i:; l ! !Chdtureh penim lm:r,ln de nm~1ruq11 ms!ala\11 alerrnle orprn1iim de şantier 

5. l.2)Che!tme!1 nmexe (1rganu:ln1 de şanuer 

"î,21ChdlUtl'h pcrnru l'OIIUS!Olllll', cole, laxe 

"i.:qc1w!tu1eh d1v1..%1: ş1 ne_pn.:\f11u1e 

TOTAL CAPITOL 5 

filCAPITOLlJL <, l'hclluicli de informurc }i publicitate 

IChd!t.Heh de mlorman: şi puhhnlate pen!rn prrnect. care rauJt;i dm nh!!2a\11le (,I 
hencl1cwrnl111 

TOTAL CAPITOL 6 

7!CAPITOLlJL 7 Chdtuîdi cu audilnl pentru pruic1.:t 

7 ! [Chdtmeh cu audnul pentru prrnn:t 

TOTAL CAPITOL 7 

1 ~'OTAL GENERAL 

5. BUGETUL CERERII 

Cht"ltuicli eli~ihilc TOTAL ELIGIBIL 

l 
Jlaw Tl'.-t eligibila 

3 

O 00 OOO ll llll 

()()0 OOO ll Oli 

OJHJ OJJO I 0.110 

-
OOO DOO ll.llll 

o.no !Uttl 0.00 

[U)() OOO 1100 

11,7()! l>A211Ji •HJ,21 !Jl8 

l'i4,24D 1fl 21>,6lU8 181.8,4.70 

1'î6JOO 00 61JJ)6') 92 41'L:i6'i.92 

OOO OOO l){)I) 

5,U,332.25 105,100.05 6H,432.31J 

%4))87()() 63)-t~,1-t'i.27 

noo noo 1)1)1) 

.11 451.078 19 

5.457.414.67 1,03ti,90!i.79 6,494,323.411 

--
216,S!..t l l 

IOL..t(H 7() 

l)!,OYK!I !7,21)7.24 108,3),15 

i"i(),!...J6 "i7 -t !6,674 42 

677,lJtJS.79 l2K,Kl9.77 806,818.51, 

24JKlO no 4560 ()0 2X,160Jl0 

24,IHHJ.OO 4.5fi0.0H 28,560.00 

2•l,OOU 00 4,56(U)O 28,.5(1() 00 

24,!HlO.OO 4,5(10.0H 28.560.00 

6,727,745.71 1,279,948,61 8,007,694,32 

1 ,062,620.in 6,6"'1 . .Vi? n::; 

l'hdtuicli nccligihilc TOTAL NEEL!GllllL TOTAL 

Han TVA nc-d1g1h11ii 

/{:.:;:c(i+7 I 9=5 ➔ 

()()() uoo o I)() o I)() 
ono OOO ol)() 0.00 

0.00 0,00 11.110 0,00 

O 00 OOO 0.00 O 00 

o.ou 0,00 0.00 o.ou 

O!Hl 00() 0.00 l)()l) 

1JJ07 40 571.-11 1,578.8 I 43.790.48 

2.1,.519 07 ·1.472.➔ 2 28Jll I .. "i0 211,866 20 

OOO O 00 OOO 42),36'i 92 

.12Jloo no 6,080 00 38,080 00 .18,080 00 

51'!.546.4S 11,123.83 69,670.31 719,102.60 

1,108,702 61 248,6'i],)(l 1,5)7 J'\6 I 1 7 .600,60 I 40 

OOO O 00 1100 o 1)(1 

OOO OJttl 111)0 451,078.19 

I ,30S,702.6J 241i.<i53.50 1,557,35().fJ 8,051,679.59 

OOO !U)O li ()I) 28 l,8ll8.79 

OOO O 00 1)()1) 16Ul11 :'i9 

OOO OOO ()JJll I 20,77'i,20 

()(K) tUJO 0,00 I08,.B5.3i 

OOO (UKl o !li) 416,674.42 

IUHJ 0,(1{1 (l.1111 801,,818.56 

--
{)(}I) o no li Oll :.:X,56{) (){) 

ll.lHI O.IJ(J 0.00 28.560.00 

--
O 00 ()Jj() 11.00 28,560 00 

0.00 (l.(HJ O.Oli 28,5()0.00 

1,367,249.10 259,777,33 1,627,026.43 9,634,720.75 

l, 108,702 61 2-tx,6"150 1,557 ,35(-i, 13 8,212,713.18 



NR. CRT. 

!I 

lll 

Nr.crt 

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 

SURSE DE FINANTARE 

Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 

Valoarea totala nccligihllii, Inclusiv TVA akrl'nt 

Valnan.:a lOtala digihi!ă 

Contrilmfia proprie, din care: 

Contribuţia sol!citantuluî la cheltuieli c!îgihile 

Contribuţia solkltantuluî la chclluicl1 nccligihllc, indu:-.iv TVA aferent 

ASISTENT,\ FINANCIARA NERAMllllRSABILA SOLICITAT,\ 

Denumirea i::1pitolclnr ~i suhrnpîtnlclor 

Cheltuieli afi:rente miismilordin cate~oria 1 

Cheltuieli aferente măsurilor din cate_g_oria li (măsuri conexe) 

TOTAL cheltuieli măsuri din categoria I şi II 
Cheltuiclî aferente C +M+E 

Limitare de 15% din valoarea eligibilă a cheltuîelilor aferente cap. 

cap. 2, cap. 4( 4.1, 4.2), cap. 5 (5. 1.1) 

Valoare Maximă acceptată pentru Cheltuielile afcn.:nte măsurilor 

• II (inclusiv TVA) 

· aferente strategiei ( parte din Cap. 3 A) 

i în afară de C+M+E (din DEVIZ) 
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