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HOTĂRÂREA NR. 149 
Din 30 septembrie 2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi oraş Buftea, Cartier Tineri", 

aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny" precum şi a 
sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru 

realizarea obiectivului 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe-Alexandru, viceprimarul 

oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului; 
, Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 40/31.03.2022 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizare străzi oraş Buftea, Cartier Tineri"; 

• Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 147 /26.10.2021 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"; 

, Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
, Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară; 
, Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 

În conformitate cu prevederile: 
• Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny·; 
,Art.9 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; 

, Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

, Hotărârea Guvernului nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 

,Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile alin. (4) lit. (d) 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de 
investiţii „Modernizare străzi oraş Buftea, Cartier Tineri", conform Anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

Art.2. - Valorile cuprinse în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 40/31 .03.2022 
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi oraş Buftea, Cartier 
Tineri", aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii 11Anghel Saligny" prin 
ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, se actualizează conform 
prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiţii 
,,Modernizare străzi oraş Buftea, Cartier Tineri", conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. - Se aprobă finanţarea de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale 
oraşul Buftea a sumei de 704,186.84 lei cu TVA, reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate 
de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele 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 , 
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1333/2021 . 

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. - 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 Judeţul Ilfov. 
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