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HOTĂRÂREA NR. 109 
Din 31 iulie 2020 

privind aprobarea parteneriatului dintre Oraşul Buftea, Oraşul Chitila, Comuna 
Mogoşoaia şi Municipiul Bucureşti, aferent proiectului „Linie de transport public cu 

emisii zero pe ruta Străuleşti - Mogoşoaia - Buftea - proiect de bază şi 
complementar", cod MySMIS 124201 şi 124202, pentru care se solicită finanţare în 

cadrul POR 2014 -2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele 
urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de 

adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de 
carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în vederea 

asigurării sustenabilităţii şi durabilităţii investiţiei 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de primarul oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi Informatică, 

Proiecte cu Finanţare Internaţională privind aprobarea parteneriatului dintre Oraşul 
Buftea şi Oraşul Chitila, Comuna Mogoşoaia şi Municipiul Bucureşti, localităţi de pe 
traseul aferent proiectului cu cod SMIS 124201 şi cod SMIS 124202, pentru care se 
solicită finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -2020, urmare a 
solicitărilor de clarificare ale AM POR, în vederea asigurării sustenabilităţii şi 
durabilităţii investiţiei; 

- Problemele zonelor poluate cât şi infrastructura transportul public local realizat în 
prezent cu autovehicule poluante; 

- Necesitatea creşterii calităţii aerului şi reducerea emisiilor de C02 la nivelul Oraşului 
Buftea prin îmbunătăţirea infrastructurii de transport local şi achiziţia/utilizarea de 
vehicule mai puţin poluante; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor, pentru 
POR obiectivul 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă" (POR/2017 /3/ 3.2/ 1 /BI); 

-Adresa Primăriei Oraşului Chitila nr. 19806/30.06.2020, înregistrată la Primăria 
oraşului Buftea cu nr. 13094/01.07.2020; 

-Adresa nr. 17097/30.07.2020 a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti -Ilfov; 

- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Buftea; 
- Art. 120 şi art. 121 alin. ( 1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
- Art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- Art. 7, art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287 /2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 



- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. e), alin.14 din Codul Administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5712019, 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă parteneriatul dintre Oraşul Buftea, Oraşul Chitila, Comuna 
Mogoşoaia şi Municipiul Bucureşti, localităţi de pe traseul aferent proiectului „Linie de 
transport public cu emisii zero pe ruta Străuleşti - Mogoşoaia - Buftea - proiect de 
bază şi complementar", cod MySMIS 124201 şi 124202, pentru care se solicită 
finanţarea în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 4e: Promovarea unor 
strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în 
special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale 
durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: 
Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă, realizat la solicitarea AM POR, în vederea asigurării sustenabilităţii şi 
durabilităţii proiectului. 

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Oraşului Buftea. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată aparatului de specialitate al 
Primarului Oraşului Buftea şi Instituţiei Prefectului şi se va publica pe pagina web a 
U.A.T. Oraş Buftea: www.primariabuftea.ro. 

Contrasemnează, 

SEC~~AR, 
LILIANA - Ml~ ANGHEL 

(Semnează Gheorghe Iuliana-Camelia 
cf. Dispoziţiei nr. 329 /2020) 


