ROMÂNIA
ILFOV
ORAŞUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1,Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238
E-mail: contact@ rimariabu tea.ro Web: www. rimariabu tea.ro
JUDEŢUL

HOTĂRÂREA NR. 90

din 17 iunie 2022
privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Oraşul Buftea din
judeţul Ilfov, În calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea AdministrativTeritorială - Oraşul Popeşti-Leordeni (Lider), Unitatea Administrativ-Teritorială
Judeţul Ilfov, precum şi cu un număr de 23 Unităţi Administrativ-Teritoriale din
judeţul Ilfov În cadrul proiectului „Sistem /TS Integrat Smart & Green Mobility pentru
regiunea Bucureşti-Ilfov - Informarea călătorilor În staţiile de transport public",
apelul de proiecte PNRRl2022/C10

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

din data de 17.06.2022
Luând în considerare:
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Ghidului specific - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta
10 - Fondul Local, Axa I. 1. 2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde ITS/alte infrastructuri TIC;
Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară 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 art. 3 şi art. 4 alin (1 )-(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 Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.SO şi art.84 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin (2), lit. (e) coroborat cu alin. (9), lit. (c), art.136 şi
art.196 alin (1) lit. (a) din

Ordonanţa

de

Urgenţă

a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art, 1. - Se aprobă participarea Unităţii Administrativ-Teritoriale oraşul Buftea din
judeţul

Ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială -

Oraşul Popeşti-Leordeni

(Lider), Unitatea

Administrativ-Teritorială Judeţul

Ilfov, precum

şi

cu un număr de 23 Unităţi Administrativ-Teritoriale din judeţul Ilfov în cadrul proiectului
„Sistem ITS Integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea
călătorilor

Bucureşti

Ilfov - Informarea

în staţiile de transport public", apelul de proiecte PNRR/2022/(10.

Art.2. - Se aprobă Nota de fundamentare a investiţiei „Sistem ITS Integrat Smart &
Green Mobility pentru regiunea Bucureşti-Ilfov - Informarea călătorilor în staţiile de
transport public", prevăzută în Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă Acordul de parteneriat al proiectului, prevăzut în Anexa nr. 2, ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. - Se aprobă Descrierea sumară a investiţiei, prevăzută în Anexa nr. 3, ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. - Se aprobă valoarea maximă a contribuţiei din bugetul prealocat Unităţii
Administrativ-Teritorială

- oraşul Buftea pentru proiectul „Sistem ITS Integrat Smart &

Green Mobility pentru regiunea

Bucureşti-Ilfov

- Informarea

călătorilor

în

staţiile

de

transport public" în valoare de 778.540, 51 lei la care se adaugă TVA, respectiv 158.153, 15
euro, la care se adaugă TVA (cursul valutar utilizat este cel aferent lunii mai 2022, 1 euro~
4, 9227 lei).

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 să semneze pentru
şi în numele Unităţii Administrativ-Teritoriale - oraşul Buftea Acordul de parteneriat şi toate

documentele necesare în vederea depunerii cererii de finanţare aferente proiectului.

Art. 8. - Se împuterniceşte Unitatea Administrativ-Teritorială - oraşul Popeşti Leordeni, prin reprezentantul legal, să semneze şi să depună Cererea de finanţare şi
Contractul de finanţare în numele şi pe seama Unităţii Administrativ-Teritorială - oraşul
Buftea din judeţul Ilfov.

Art. 9. - Primarul Oraşului Buftea şi serviciile din aparatul de specialitate al acestuia
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10. - Secretarul General al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă
publică a prevederilor prezentului act administrativ şi comunicarea acestuia, în termenul
prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov, Unităţilor Administrativ-Teritoriale
partenere, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului
Buftea.

Contrasemnează,
PREŞEDINTE
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