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HOTĂRÂREA NR. 153 
din 13 octombrie 2022 

privind aprobarea proiectului "Achiziţionarea de vehicule nepoluante pentru 
transportul public Buftea - autobuze electrice din gama de 1 O m" 

Consiliul Local al Oraşului Buftea din judeţul Ilfov, întrunit în şedinţă extraordinară 
din data de 13.10.2022 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
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 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 Ghidului specific - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 

1 O - Fondul Local, Axa 1.1. 1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului 
public (achiziţia de vehicule nepoluante); 
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



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

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. d), alin. (9) lit. a), alin. (14), art. 
139 alin. (3), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se aprobă depunerea cererii de finanţare cu titlul „Achiziţionarea de 
vehicule nepoluante pentru transportul public Buftea - autobuze electrice din gama de 
10 m" în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10- Fondul local - 1.1.1 - Înnoirea parcului 
de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante). 

Art. 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziţionarea de vehicule 
nepoluante pentru transportul public Buftea - autobuze electrice din gama de 1 O m" în 
valoare de 22.644.420,00 lei fără TVA, respectiv 4.600.000,00 euro fără TVA, dintre care 
cheltuieli eligibile în valoare de 19.139.457,60 lei fără TVA, respectiv 3.888.000,00 euro fără 
TVA şi cheltuieli neeligibile în valoare de 3.504.962,40 lei fără TVA, respectiv 712.000 euro 
fără TVA (cursul euro aferent lunii mai 2021 de 1 Euro= 4,9227 lei, conform 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. 3. - Se aprobă valoarea maximă eligibilă a Oraşului Buftea în cadrul proiectului 
„Achiziţionarea de vehicule nepoluante pentru transportul public Buftea - autobuze 
electrice din gama de 10 m" în valoare de 19.139.457,60 lei fără TVA, respectiv 
3.888.000,00 euro fără TVA (cursul euro aferent lunii mai 2021 de 1 Euro = 4,9227 lei, 
conform 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. 4. - Se aprobă contribuţia proprie a Oraşului Buftea, reprezentând cheltuieli 
neeligibile în valoare de 3.504.962,40 lei fără TVA, respectiv 712.000,00 euro fără TVA 
(cursul euro aferent lunii mai 2021 de 1 Euro= 4, 9227 lei, conform 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. 5. - Se aprobă Nota de fundamentare a investiţiei prevăzută în Anexa nr.1 şi 

Descrierea sumară a investiţiei prevăzută în Anexa nr.2, la prezenta hotărâre. 

Art. 6. - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 
în condiţiile rambursării/decontării sau plăţii ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art. 7. - Se împuterniceşte Primarul Oraşului Buftea din judeţul Ilfov în calitate de 
reprezentant legal, să semneze pentru şi în numele Oraşului Buftea şi toate actele necesare 
în vederea depunerii cererii de finanţare aferente proiectului. 

Art. 8. - Primarul Oraşului Buftea şi serviciile din cadrul aparatul de specialitate al 
acestuia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 



Art. 9. - Secretarul General al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică 
a prevederilor prezentei hotărâri ş i 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. 




