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HOTĂRÂREA NR. 147 
Din 26 octombrie 2021 

privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ aferente 
obiectivului de investiţii „Modernizare străzi oraş Buftea, Cartier Tineri" în vederea 

includerii la finanţare în cadrul Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" 

Consiliul Local al Oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, 
Informatică şi Biroul Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă; 

•Adresa nr. 11279/22.09.2021 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si 
Administraţiei înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr.19037 /23.09.2021; ' 

• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară ; 

În conformitate cu prevederile: 
• Ordonanţei de urgenţă nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 

investiţii "Anghel Saligny"; 
• Art. 3 şi art. 6 din Ordinul nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 
pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)·d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021, emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; 

• Art, 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. b), alin. (14) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă cererea de finanţare aferentă obiectivului de investiţii 
„Modernizare străzi oraş Buftea, Cartier Tineri", în vederea includerii la finanţare în 
cadrul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny", conform anexei nr.1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se aprobă devizul general estimativ aferent obiectivului de investiţii 
„Modernizare străzi oraş Buftea, Cartier Tineri", în vederea includerii la finanţare în 
cadrul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny", conform anexei nr. 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.3. · Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
oraşului Buftea şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.4. · Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Ilfov. 

PREŞEDINTE DE 
Contrasemnează 

SECRET AR GENERAL, 




