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HOTĂRÂREA NR. 16 
din 6 martie 2023 

privind aprobarea asocierii unităţii administrativ-teritoriale oraş Buftea - Consiliul Local 
al oraşului Buftea cu unitatea administrativ - teritorială Judeţ Ilfov - Consiliul Judeţean 

Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi 

Informatică şi Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 198/28.12.2022 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico - economice Studiu de fezabilitate Iluminat 
public Cartier Tineri; 

• Adresa nr. 2114/01.02.2023 a Consiliului Judeţean Ilfov înregistrată la Primăria 
oraşului Buftea cu nr. 2568/06.02.2023 prin care a comunicat Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr. 28/31.01.2023; 

• Prevederile art. 122 din Constituţia României, republicată; 
• Prevederile art.3 şi 4 paragrafele 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. 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 art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• 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.129 alin. (1), alin. (2) lit.e), alin. 9) lit.c) 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, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Se aprobă asocierea unităţii administrativ-teritoriale oraş Buftea - Consiliul 
Local al oraşului Buftea cu unitatea administrativ - teritorială Judeţ Ilfov - Consiliul 
Judeţean Ilfov, pentru realizarea obiectivului de interes public „Iluminat public Cartier 
Tineri", în oraşul Buftea. 



Art.2. - Valoarea totală a investiţiei este de 7. 306. 739 ,29 lei cu T. V .A. inclus, din 
care contribuţia Judeţului Ilfov- Consiliului Judeţean Ilfov este în sumă de 6.576.065,36 lei 
din bugetul local al judeţului Ilfov, iar contribuţia oraşului Buftea - Consiliul local Buftea 
este în sumă de 730. 673, 93 lei din bugetul local al oraşului Buftea. 

Art.3. - Se 1mputerniceşte primarul/viceprimarul oraşului Buftea să semneze 
contractul de asociere ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

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 în vederea aducerii la îndeplinire, Consiliului Judeţean 
Ilfov şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează 




