ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL PETRACHIOAIA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea parteneriatului între Comuna Petrăchioaia – Orașul Voluntari – Primăria
Municipiului București – Consiliul judetean Ilfov - Comuna Afumați –– Comuna Dascălu –
Comuna Găneasa pentru realizarea proiectelor: "Reducerea emisiilor de carbon în Orașul
Voluntari prin achiziția de autobuze electrice" și " Reînnoirea parcului de mijloace de transport
public cu autobuze electrice , în vederea reducerii emisiilor de carbon în orașul Voluntari"
CONSILIUL LOCAL AL Comunei Petrăchioaia întrunit în ședința ordinară din data de
12.02.2020;
Având în vedere:
− Adresa Instituției Primarului Voluntari nr. 2491/05.02.2020, înregistrată la Comuna
Petrăchioaia cu nr. 2177/05.02.2020
− Având în vedere raportul de specialitate nr. 2182/05.02.2020, al compartimentului achizitii
publice;
− Văzând raportul favorabil al Comisiei de specialitate;
− Ţinând cont de:
− Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
− Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. e , alin. 7 lit. c, art. 182, art. 196 alin. 1, lit. a din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă acordul de parteneriat aferent proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în
Orașul Voluntari prin achiziția de autobuze electrice", conform Anexei 1 care face parte integrantă din
prezenta hotarâre;
Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat aferent proiectului "Reînnoirea parcului de mijloace
de transport public cu autobuze electrice, în vederea reducerii emisiilor de carbon în Orașul
Voluntari", conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotarâre;

Art. 3. Se împuterniceste Primarul Comunei Petrachioaia Dobre Mihai să semneze acordurile
de parteneriat menționate la art. 1 si art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Petrachioaia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 Hotărârea Consiliului Local se comunică Instituției Prefectului – Județul Ilfov,
persoanelor interesate și se publică în Monitorul Oficial al Județului Ilfov.

Preşedinte de şedinţă

Secretar General

Gliga Viorel

al Comunei Petrachioaia
Ionita Ninel

NR. 4
Comuna Petrachioaia, Ilfov
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de: 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri.
Consilieri prezenţi 11 din totalul de 11 în funcție.
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