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HOTĂRÂREA NR.53 
Din 31 martie 2021 

privind acceptarea propunerii şi realizarea lucrărilor pentru obiectivul „Extinderea 
reţelei electrice de interes public pe strada Anemonelor, oraş Buftea, Judeţ Ilfov", 

conform soluţiei tehnice stabilită de S.C. E- Distribuţie Muntenia S.A. 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
■ Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe Alexandru, Viceprimarul 

Oraşului Buftea; 
■ Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi 

Informatică, Proiecte cu Finanţare Internaţională; 
■ Adresa nr. 303804/02.03.2021 a E · Distribuţie Muntenia S.A. Regiunea Muntenia, 

înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 4387 /03.03.2021 ; 
■ Avizul Comisiei Buget · Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară; 
■ Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
■ Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
În conformitate cu prevederile Titlului I · Energia electrică, art. 51 din Legea 

nr .123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, ale art.16, art.17 alin. (1 ), art.19 din 
Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea 
localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice aprobată prin 
Ordinul nr. 36/2019, emis de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, 
ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, ale art. 129 alin. (1) şi (2) lit. (b), alin. (4) lit. (ci), alin. (7) lit. k), lit. n), 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. (1) · Se acceptă propunerea şi realizarea lucrărilor pentru obiectivul 
„Extinderea reţelei electrice de interes public pe strada Anemonelor, oraş Buftea, Judeţ 
Ilfov", a calendarului propus, conform soluţiei tehnice transmisă de E · Distribuţie Muntenia 
S.A. prin notificarea nr. 303804/02.03.2021(POB nr. 4387/03.03.2021). 

(2) Valoarea totală a lucrărilor pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin.1, 
conform soluţiei tehnice stabilită în cadrul Studiului de fezabilitate realizat de operator S.C. 
E-Distribuţie Muntenia S.A., se estimează la ltota1 • 326.844,48 lei fără TVA. E· Distribuţie 
Muntenia S.A. va asigura în totalitate valoarea investiţiei totale, după parcurgerea etapelor 
prevăzute în Ordinul nr. 36/2019. Cota de participare a Oraşului Buftea este: O lei. 



Art.2. - Se împuternicesc viceprimarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate să 
dispună toate măsurile necesare şi să semneze toate documentele cu implicaţie, ce se vor 
încheia în vederea realizării obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, viceprimarului/primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, E - Distribuţie Muntenia 
S.A., persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 
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