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HOTĂRÂREA NR. 150 
din 07 octombrie 2022 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/17.06.2022 
privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Buftea din 
judeţul Ilfov, În calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ
Teritorială - Oraşul Popeşti-Leordeni (Lider), Unitatea Administrativ-Teritorială 
Judeţul Ilfov, precum şi cu un număr de 23 Unităţi Administrativ-Teritoriale din 
judeţul Ilfov În cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility 
pentru regiunea Bucureşti-Ilfov - Informarea călătorilor În staţiile de transport 

public", apelul de proiecte PNRRl2022/C10 

Consiliul Local al Oraşului Buftea din judeţul Ilfov întrunit în şedinţă extraordinară din 
data de 07 octombrie 2022 

Luând în considerare: 
Solicitarea de clarificare emisă de MDLPA pentru cererea de finanţare nr. C10-I1.2-
1561 /28.06.2022 depusă prin PNRR - C10 - 11.2 (ITS) aferentă proiectului "Sistem 
ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea Bucureşti-Ilfov - Informarea 
călătorilor în staţiile de transport public", comunicată de Consiliul Judeţean Ilfov 
prin poştă electronică în data de 04.10.2022; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Buftea nr.90/17.06.2022 privind aprobarea 
participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Buftea din judeţul Ilfov, în 
calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială - Oraşul 

Popeşti-Leordeni (Lider), Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Ilfov, precum 
şi cu un număr de 23 Unităţi Administrativ-Teritoriale din judeţul Ilfov în cadrul 
proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea Bucureşti
Ilfov - Informarea călătorilor în staţiile de transport public", apelul de proiecte 
PNRR/2022/C10; 

- Prevederile Ghidului specific - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 

Componenta 10 - Fondul Local, Axa 1.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC; 

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

- Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 
Buftea; 



- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi 

Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului; 

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

- Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
Prevederile art. 3 şi art. 4 alin (1 )-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287 /2009 privind Codul Civil, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.SO şi art.84 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129, alin (2), lit. (e) coroborat cu alin. (9), lit. (c), art.136, 
art. 139 alin. 1, art.196 alin (1) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 prevăzută la art.2 din Hotărârea Consiliului 
Local Buftea nr. 90/ 17.06.2022 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ
Teritoriale Oraşul Buftea din judeţul Ilfov, În calitate de partener, prin asocierea cu 
Unitatea Administrativ- Teritorială - Oraşul Popeşti-Leordeni (Lider), Unitatea 
Administrativ-Teritorială Judeţul Ilfov, precum şi cu un număr de 23 Unităţi 

Administrativ-Teritoriale din judeţul Ilfov În cadrul proiectului „Sistem /TS integrat 
Smart & Green Mobility pentru regiunea Bucureşti-Ilfov - Informarea călătorilor În 
staţiile de transport public", apelul de proiecte PNRR/2022/C10, conform Anexei nr. I, 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 prevăzută la art. 3 din Hotărârea Consiliului 
Local Buftea nr. 90/17.06.2022 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ
Teritoriale Oraşul Buftea din judeţul Ilfov, În calitate de partener, prin asocierea cu 
Unitatea Administrativ-Teritorială - Oraşul Popeşti-Leordeni (Lider), Unitatea 
Administrativ-Teritorială Judeţul Ilfov, precum şi cu un număr de 23 Unităţi 

Administrativ-Teritoriale din judeţul Ilfov În cadrul proiectului „Sistem /TS integrat 
Smart & Green Mobility pentru regiunea Bucureşti-Ilfov - Informarea călătorilor În 
staţiile de transport public", apelul de proiecte PNRR/2022/C10, conform Anexei nr. li, 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 3. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 prevăzută la art. 4 din Hotărârea Consiliului 
Local Buftea nr. 90/17.06.2022 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ
Teritoriale Oraşul Buftea din judeţul Ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu 
Unitatea Administrativ- Teritorială - Oraşul Popeşti-Leordeni (Lider), Unitatea 
Administrativ- Teritorială Judeţul Ilfov, precum şi cu un număr de 23 Unităţi 

Administrativ-Teritoriale din judeţul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat 
Smart & Green Mobility pentru regiunea Bucureşti-Ilfov - Informarea călătorilor în 
staţiile de transport public", apelul de proiecte PNRR/2022/C10, conform Anexei nr. III, 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. · Valoarea totală a investiţiei este de 17.143.819,98 lei exclusiv TVA, 
reprezentând 3.482.605,07 euro, din care 16.915.868,64 lei exclusiv TVA, reprezentând 
3.436.298,91 euro valoare finanţată (fără staţii) prin Planul Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 - Fondul 
local. Valoarea în euro a fost calculată la cursul inforeuro aferent lunii mai 2021, 1 euro 
; 4, 9227, potrivit Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 - Fondul local. 

Art. 5. - Se aprobă amplasarea unui număr de 6 (şase) staţii de reîncărcare pentru 
vehicule electrice pe teritoriul Unităţii Administrativ-Teritoriale - Oraşul Buftea din 
judeţul Ilfov, alocate în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility 
pentru regiunea Bucureşti-Ilfov - Informarea călătorilor în staţiile de transport public", 
pentru care a fost depusă cererea de finanţare nr. C10-I1.2-1561 /28.06.2022. 

Art. 6. - Se aprobă derularea procedurilor legale în vederea achiziţionării centralizate de 
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru Unitatea 
Administrativ-Teritorială - Oraşul Buftea din judeţul Ilfov a unui număr de 6 (şase) staţii 
de reîncărcare vehicule electrice. 

Art. 7. - Unitatea Administrativ-Teritorială - Oraşul Buftea va asigura un spaţiu adecvat 
pentru amplasamentul staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice, care va 
presupune şi posibilitatea de staţionare a vehiculelor pe perioada încărcării, precum şi 

toate activităţile şi costurile necesare pentru punerea în funcţiune a staţiilor, conform 
prevederilor „Ghidului Specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente 
Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10, Componenta 10 - Fondul local". 

Art. 8. - Staţiile de reîncărcare pentru vehiculele electrice vor fi în proprietatea Unităţii 
Administrativ-Teritoriale - Oraşul Buftea şi vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor interesaţi 
în mod deschis, transparent şi nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost care va acoperi o 
fracţie modică din costurile de întreţinere şi mentenanţă pentru a asigura funcţionarea 
lor şi nu vor fi generatoare de profit, conform prevederilor „Ghidului Specific - Condiţii 

de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în 
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 - Fondul local". 

Art. 9. - Hotărârea Consiliului Consiliului Local Buftea nr. 90/17.06.2022 se modifică şi 
se completează corespunzător. 



Art. 10. · Primarul Oraşului Buftea şi serviciile din aparatul de specialitate al acestuia 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

Art. 11. - Secretarul General al Oraşului Buftea va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov, Unităţilor 

Administrativ-Teritoriale partenere, compartimentelor din cadrul aparatului de 
specialitate şi va asigura publicarea în Monitorul Oficial Local. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 




