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HOTĂRÂREA NR. 210 
din 28 decembrie 2022 

privind aprobarea „Studiului de trafic pentru zona Buftea - Tamaşi din oraşul Buftea" 
Judeţul Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
■ Ref era tul de aprobare prezentat de viceprimarul oraşului Buftea, domnul Vai da 

Gheorghe Alexandru; 
■ Raportul de specialitate Întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii , 

Informatică; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară; 
■ Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
■ Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
• Prevederile art. 44 alin. ( 1) din legea nr. 27312006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
• 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; 

■ Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. b), c), (d), alin. 4) 

lit.d), 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 a Guvernului nr. 57 / 2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă „Studiul de trafic pentru zona Buftea - Tamaşi din oraşul Buftea" 
Judeţul Ilfov, prevăzut in anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. - Cu punerea În aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se Împuternicesc 
Primarul/ Viceprimarul oraşului Buftea prin serviciile de specialitate. 

Art.3. • 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 ta îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Ilfov. ,,,,-0 i\':~:f;, 
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Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL, 




