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HOTĂRÂREA NR. 95 
din 31 iulie 2020 

privind aprobarea participării U.A. T. Oraşul Buftea cu obiectivul de investiţii 
„Eficienţa energetică şi gestionarea inteligentă a energiei pentru iluminat public În Oraşul 

Buftea" în cadrul Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării 
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public finanţat de Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor - Administraţia Fondului pentru Mediu 

Consiliul Local al oraşului Buftea întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2020 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică, Proiecte 

cu Finanţare Internaţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buftea; 
Tinând cont de: 
• Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b), c), d), alin. (6), lit. b), alin. (7) lit. n) din Ordonanţa 

de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
• Hotărârea Guvernului nr. 907 /2016, privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, cu modificările si completările ulterioare; 

• Prevederile art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
• Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 28712009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
• Ghidul de finanţare al Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public din data de 28.05.2020 
pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie electrică cu corpuri de 
iluminat cu LED - Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Fondului pentru Mediu; 

• Prevederile art. 108, lit. a), art. 298 şi urm., art. 362, alin. (1) şi (2) ale Ordonanţei de 
urgenţă nr. 5712019, privind Codul Administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
HOTĂRÂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă participarea U.A. T. Oraşul Buftea cu obiectivul de investiţii „Eficienţa 

energetică şi gestionarea inteligentă a energiei pentru Iluminat public în Oraşul Buftea" în 
cadrul Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a 
energiei în infrastructura de iluminat public, finanţat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
- Administraţia Fondului pentru Mediu - denumit în continuare Program. 



Art. 2. - U.A.T. Oraşul Buftea va respecta toate cerinţele programului şi ale contractului pentru 
finanţare nerambursabilă ce ar urma să fie semnat în cazul aprobării proiectului de investiţii. În 
acest sens, în conformitate cu prevederile art. 13 lit. g) din Ghidul de finanţare al Programului 
privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 
iluminat public, aprobă participarea la Program, respectiv: 

Îşi exprimă acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii aferente 
cheltuielilor eligibile ale proiectului în procent de 13%, respectiv 76. 790,29 lei cu TVA inclus; 

Îşi exprimă acordul cu privire la contractarea finanţării; 
Îşi exprimă acordul privind susţinerea în totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului în valoare de 51.614, 92 lei cu TVA inclus. 

Art. 3. - U.A.T. Oraşul Buftea se angajează ca întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, 
organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor vor fi în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice. 

Art. 4. - Până la finalizarea contractului pentru finanţare nerambursabilă U.A.T. oraşul Buftea va 
respecta cerinţa PROGRAMULUI cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat. În acest 
sens furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se va realiza prin intermediul unui 
operator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 51 /2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
prevede că serviciile de utilităţi publice sunt fumizate/prestate prin intermediul unor operatori 
sau al unor operatori regionali definiţi. 

Art. 5 - Persoana desemnată să reprezinte U.A.T. Oraşul Buftea în relaţia cu Administraţia 
Fondului de Mediu este domnul Pistol Gheorghe, în calitate de Primar. 

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul oraşului Buftea 
şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate. 

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului oraşului Buftea, în 
termenul prevăzut de lege, primarului oraşului Buftea, Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a 
oraşului Buftea. 

Contrasemnează 
SECRETAR, 

ANGHEL LI~!~ - MIHAELA 

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


