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HOTĂRÂREA NR. 154 
din 13 octombrie 2022 

privind încheierea unui acord de cooperare între Unitatea Administrativ
Teritorială - Judeţul Ilfov şi Unitatea Administrativ-Teritorială - Oraş Buftea în vederea 
depunerii şi implementării proiectelor: '"Eficientizare energetică Lot 1 
Centru · Blocuri PM1, PM2, PM3, PMS, Vile Judecătorie, oraşul Buftea, judeţul 
Ilfov", "Eficientizare energetică Lot 2 Săbăreni · Bloc A, scara A şi scara B, Bloc 
B scara A şi Scara B, oraşul Buftea, judeţul Ilfov", "Eficientizare energetică Lot 4 
Studio - Blocurile 36, 7, 7 bis, 12 bis (scara B), 6, 21, oraşul Buftea, judeţul Ilfov", 
în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, apelul de proiecte 
PNRR/2022/C5/1/A.3.1l1, 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 finanţării nerambursabile 

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 de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 133 din 31 august 2022 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico-economice (DALI) pentru 
obiectivul de investiţii "Eficientizare energetică Lot 1 Centru · Blocuri PM1, PM2, PM3, 
PMB, Vile Judecătorie, oraşul Buftea, judeţul Ilfov'"; 

- Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 134 din 31 august 2022 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico-economice (DALI) pentru 
obiectivul de investiţii "Eficientizare energetică Lot 2 Săbăreni · Bloc A, scara A şi 
scara B, Bloc B scara A şi Scara B, oraşul Buftea, judeţul Ilfov"; 
Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 136 din 31 august 2022 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiilor tehnico-economice (DALI) pentru 
obiectivul de investiţii Eficientizare energetică Lot 4 Studio • Blocurile 36, 7, 7 bis, 
12 bis (scara B), 6, 21, oraşul Buftea, judeţul Ilfov"; 
Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 206/2022 privind aprobarea încheierii unui 
Acord de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială -Judeţul Ilfov şi Unitatea 
Administrativ-Teritorială · Oraş Buftea în vederea depunerii şi implementării 
proiectelor: "Eficientizare energetică Lot 1 Centru - Blocuri PM1, PM2, PM3, PMB, Vile 
Judecătorie, oraşul Buftea, judeţul Ilfov", "Eficientizare energetică Lot 2 Săbăreni 
Bloc A, scara A şi scara B, Bloc B scara A şi Scara B, oraşul Buftea, judeţul Ilfov", 
"Eficientizare energetică Lot 4 Studio · Blocurile 36, 7, 7 bis, 12 bis (scara 8), 6, 21, 
oraşul Buftea, judeţul Ilfov", în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
apelul de proiecte PNRR/2022IC5!1/A.3.1!1, componenta 5 • Valul renovării, axa 1 
Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale 



multifamilia/e, operaţiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 
clădirilor rezidenţiale multifamiliale, în vederea solicitării finanţării 
nerambursabile; 
Ordinul MDLPA nr. 444/2022, cu modificările şi completările ulterioare, de aprobare 
a 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; 
Ordinul MDLPA nr. 2612/04.10.2022 pentru modificarea şi completarea ghidurilor 
specifice - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului Naţional de 
redresare şi rezilienţă - componenta 5 - Valul renovării; 
Prevederile art. 122 din Constituţia României, republicată; 

- Prevederile art. 3 şi art. 4 alin (l)-(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 art.2 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80 şi art.84 din Legea 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 conformitate cu prevederile art.129 alin. (1 ), alin. (2) lit. d) şi lit. e) coroborat cu 
prevederile alin.?) lit.k), alin.9), lit. a), alin.14 din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂ RĂ ŞT E: 

Art. 1. - Se aprobă încheierea unui acord de cooperare între Unitatea Administrativ
Teritorială -Judeţul Ilfov şi Unitatea Administrativ-Teritorială - Oraş Buftea în vederea 
depunerii şi implementării proiectelor: "Eficientizare energetică Lot 1 Centru - Blocuri PM1, 
PM2, PM3, PM8, Vile Judecătorie, oraşul Buftea, judeţul Ilfov", "Eficientizare energetică Lot 
2 Săbăreni - Bloc A, scara A şi scara B, Bloc B scara A şi Scara B, oraşul Buftea, judeţul Ilfov", 
"Eficientizare energetică Lot 4 Studio - Blocurile 36, 7, 7 bis, 12 bis (scara B), 6, 21, 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 finanţării nerambursabile. 

Art. 2. - Se împuterniceşte Primarul/viceprimarul Oraşului Buftea să semneze acordul de 
cooperare prevăzut la art. 1, precum şi orice alte documentele necesare pentru depunerea 
şi implementarea proiectului. 

Art. 3. - Serviciile din cadrul aparatul de specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei Hotărâri. 



Art. 4. - Secretarul General al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, 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. 

Contrasemnează, 




