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HOTĂRÂREA NR. 195 
din 28 decembrie 2022 

privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii Extinderea conductei de 
distribuţie gaze naturale din strada Gării, FN, oraşul Buftea, judeţul Ilfov, a 

co,ntribuţiei oraşului Buftea şi încheierea contractului de cofinanţare 

Consiliul local al oraşu lui Buftea, 
Având în vedere: 

■ Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 
Buf tea; 

■ Raportu l de specialitate întocmit de către Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi 
Informatică ş i Di recţia Economică; 

■ Adresa Distrigaz Sud Reţele înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
26658 / 21. 11.2022; 

• Avizu l 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 Titlului li , Capitolul VI • Accesul şi racordarea la 
reţea din Legea nr.123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Ordinului nr. 712022 pentru aprobarea Regulamentului 
privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale emis de Autoritatea 
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, ale Legii nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legis lat ivă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Legii nr . 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată , cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
art.129 alin. (1), alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (d), alin. (7) lit. k), lit. n) din Codul 
Administrativ aprobat pr in Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 şi ale art. 44 
alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) şi ale art. 196 alin. {1) lit. (a) din Codul 
Administrativ aprobat pr in Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5712019, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. · (1) Se aprobă realizarea obiectivului de investiţii Extinderea conductei de 
distribuţie gaze naturale din strada Gării, FN, oraşul Buftea, judeţul Ilfov şi contribuţia 
Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea estimată în cuantum de 50.655,92 lei cu 
TVA (42.568,00 lei fără TVA), reprezentând cofinanţarea obiectivului de investiţi i. 

(2) Valo.area totală estimată a lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiţii 
Extinderea conductei de distribuţie gaze naturale din strada Gării, FN, oraşul Buftea, 
judeţul I lfov conform Avizului tehnic de racordare nr.13416186/18.11.2022 şi a 
cont ractului de finanţare, transmise de Distrigaz Sud Reţele prin adresa nr. 
26658/21.11.2022, este de 50.655, 92 lei cu TVA (42.568,00 lei fără TVA). 



(3) Se aprobă includerea obiectivului de investiţii menţionat la art.1 alin. (1 ), cu 
valoarea estimată specificată, reprezentând contribuţia oraşului Buftea, în bugetul local 
al oraşului Buftea aferent anului 2023. 

Art. 2. - Se aprobă încheierea contractului de cofinanţare pentru realizarea 
investiţiei Extinderea conductei de distribuţie gaze naturale din strada Gării, FN, oraşul 
Buftea, judeţul Ilfov, în condiţiile Legii nr .123/2012 a energiei electrice şi a gazelor 
naturale. 

Art. 3. - Se împuterniceşte Primarul/ Viceprimarul oraşului Buftea să semneze 
contractul de cofinanţare pentru racordarea la sistemul de distribuţie prin extinderea 
conductei de d istri buţie a gazelor naturale, ce se va încheia ca urmare a prevederilor 
prezentei hotărâri, să d ispună măsurile necesare şi să semneze documentele cu 
i mplicaţie ce se vor incheia în vederea real izării obiectivului de investiţ i i prevăzut la 
art.1. 

Art. 4. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primaru lui vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâ ri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului 
Buftea, serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, S.C. Distrigaz Sud 
Reţele S.R.L. şi Instituţiei Prefectului• Judeţ u l Ilfov. 

ClOCI 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 




