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HOTĂRÂREA NR. 199 
Din 28 decembrie 2022 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat şt a indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Parc integrat pentru recreere, sport şi agrement" 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
, Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
, Raportu l de special itate al Serviciului Ach iziţii Publice, Investiţii , Informatică din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului; 
, Avizul 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 art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modifi cările şi completările ulterioare; 

, Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii 
devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; 

, Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 

, Prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, rep ublicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

, Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile alin. (4) lit. (d) 
din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 

Art , 1. - Se aprobă Studiul de fezabil itate actualizat pentru obiectivul de investiţii „Parc 
integrat pentru recreere, sport şi agrement" situat în Buftea, strada Ştirbei Vodă nr. 53 A, judeţ 
Ilfov, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art . 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii 
„Parc integrat pentru recreere, sport şi agrement ", situat în Buftea, strada Ştirbei Vodă, nr. 53 
A, j udeţ Ilfov după cum urmează: 

.valoarea totală a investiţiei: 25.018,781 mii lei, fără TVA (29.768,904 mii lei cu TVA 
inclus), din care: 
, C+M - 17.084,46 mii lei fără TVA ( 20.330, 51 mii lei cu TVA inclus). 

• Durata de realizare - 19 luni. 



Art.3. · Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc 
Primarul/ Viceprimarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate. 

Art.4. · Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor 
de specialitate 'in vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 

PREŞEDINTE 

CIOCIO 

Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL, 




