
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact@ rimariabu tea.ro Web: www. rimariabu tea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 38 
din 26 februarie 2020 

privind aprobarea proiectului „MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI EFICIENTIZAREA 
ENERGETICO - FUNCŢIONALĂ A SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL AL ORAŞULUI BUFTEA 

(SISOB), JUDEŢUL ILFOV" şi a cheltuielilor legate de proiect 

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: C - Iluminat public 
Apel de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI 

Consiliul Local al Oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Refaeratul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică, 

Proiecte cu Finanţare Internaţională; 
• Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 

În conformitate cu prevederile: 
• Ghidului general pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020; 
• Ghidul Solicitantului- Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 

proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni, POR/2018/3/3.1/C/1/BI şi POR/2018/3/3.1/ 
C/1 /ITI; 

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

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

• Prevederile art. 129 alin. (14) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă nr. 57 /2019; 

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

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Se aprobă proiectul „MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI EFICIENTIZAREA 
ENERGETICO - FUNCŢIONALA A SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
(SISOB), JUDEŢUL ILFOV", în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea C, Apelul de 
proiecte POR/2018/3/3.1 /C/1 /BI. 

Art. 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului „MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI 
EFICIENTIZAREA ENERGETICO - FUNCŢIONALĂ A SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL AL 
ORAŞULUI BUFTEA (SISOB), JUDEŢUL ILFOV", în cuantum de 18.409.402,88 (inclusiv TVA), 
conform bugetului cererii de finanţare, prevăzut în anexa parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 



Art.3. • Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Buftea, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă 
a proiectului, în cuantum de 367.712,06 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanţare~ 
proiectului „MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI EFICIENTIZAREA ENERGETICO - FUNCŢIONALA 
A SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL AL ORAŞULUI BUFTEA (SISOB), JUDEŢUL ILFOV". 

Art.4. • Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI EFICIENTIZAREA ENERGETICO - FUNCŢIONALĂ 
A SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL AL ORAŞULUI BUFTEA (SISOB), JUDEŢUL ILFOV", 
pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al 
oraşului Buftea. 

Art.5. · Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. • Se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe să 
semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Oraşului Buftea. 

Art. 7. · Primarul oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate, va lua măsurile de 
ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.8. · 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. 

Contrasemnează, 
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