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HOTĂRÂREA NR. 151 
Din 07 octombrie 2022 

privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare energetică Lot 3 - Studio -
Blocurile 13, 15, 19, 24, 29 şi 35, oraşul Buftea, judeţul Ilfov", în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, 

componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică 
şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamlliale, operaţiunea A.3 - Renovarea 

energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multlfamlliale, în vederea 
solicitării unei finanţări nerambursabile 

Consiliul Local al oraşului Buftea, din judeţul Ilfov întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 7 octombrie 2022 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de Primarul oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii, Informatică 

şi Direcţia Economică; 

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

- Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
- Prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de 

instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini 
redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 şi ale Regulamentului (UE) 2021 /241 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă, 

- Prevederile Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente 
Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C5/1 / A.3.1 / 1, PNRR/2022/C5/1 / A.3.2/1, componenta 5 - Valul renovării, 
Axa 1 · Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri 

rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau 
aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 
444/2022, cu modificările şi completările ulterioare; 
Luând în considerare: 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea 
cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 



prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederilor art. 129 alin.2), lit.b), alin.14), art.136 alin.1 ), art. 
139 alin. 1) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, 

În temeiul art. 196 alin. 1) lit. a) şi al art. 243 alin. 1) lit. a) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă depunerea proiectului „Eficientizare energetică Lot 3 - Studio - Blocurile 
13, 15, 19, 24, 29 şi 35, oraşul Buftea, judeţul Ilfov", în cadrul Planului Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1 / A.3.1 /1, componenta 5 - Valul renovării, 
axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale 
multifamiliale, operaţiunea A.3 · Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 
rezidenţiale multifamiliale, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile. 

Art. 2. - Se aprobă descrierea sumară a investiţiei „Eficientizare energetică Lot 3 - Studio • 
Blocurile 13, 15, 19, 24, 29 şi 35, oraşul Buftea, judeţul Ilfov", aşa cum reiese din Rapoartele 
de audit energetic, conform Anexei care face parte din prezenta Hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului „Eficientizare energetică Lot 3 -
Studio· Blocurile 13, 15, 19, 24, 29 şi 35, oraşul Buftea, judeţul Ilfov" de: 21.200.080, 13 lei 
exclusiv TVA, reprezentând 4.306.596,00 euro. Valoarea în euro a fost calculată la cursul 
lnforeuro aferent lunii mai 2021, 1 euro= 4,9227 lei, potrivit Ghidului specific. 

Art. 4. - Oraşul Buftea se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură 
implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico
economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului prevăzut 
la art. 1. 

Art. 5. - Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea/viceprimarul oraşului Buftea, Judeţul 
Ilfov, să semneze în numele şi pentru Oraşul Buftea, toate documentele necesare pentru 
depunerea şi implementarea proiectului. 



Art. 6. - Secretarul General al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentului act administrativ şi comunicarea acestuia, în termenul prevăzut de 
lege, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Buftea în 
vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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Contrasemnează, 




