
 

ROMÂNIA
 JUDEŢEAN ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliile Locale din judeţul Ilfov în 
vederea  înfiinţării unei Societăţi Comerciale de transport  a judeţului  Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

– Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrată cu nr. 638/ 22.01.2009;

– Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

nr.639/22.01.2009;

- Raportul de avizare al Comisiei  de buget, finanţe, bănci,  prognoze şi studii 

economice;

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări 

publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

- Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare 

şi integrare europeană;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

În  temeiul  preevderilor  art.91  alin.6  lit.,,c”  şi  art.97  alin.1  din  Legea 

nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 

completată;



HOTĂRĂŞTE  

Art.1 –  Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliile Locale 

din judeţul Ilfov în vederea  înfiinţării unei Societăţi Comerciale de transport  a 

judeţului Ilfov.

Art.2  -  Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să încheie 

Contractele de Asociere cu Consiliile Locale interesate, în vederea realizării 

celor prevăzute la articolul 1.

Art.3 -  Direcţiile de specialitate  din cadrul aparatului propriu al Consiliului 

Judeţean Ilfov vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE

Cristache Rădulescu 

Contrasemnează, 

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica Trandafir 

Nr. 11
Din 30.01.2009



                                       
               
                                                                     ROMÂNIA
                                                              JUDEŢUL  ILFOV
                                                          CONSILIUL  JUDEŢEAN 
Nr._______ /__________2009

EXPUNERE   DE  MOTIVE

Prin  adresa  nr.236/21.01.2009  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 

nr.664/22.01.2009 Primăria Municipiului  Bucureşti  a solicitat  demararea procedurilor 

pentru constituirea garanţiei reale imobiliarea la  dispoziţia Municipiului Bucureşti în 

valoare de 81.262.151 RON, reprezentând 71.962.151 RON valoarea debitului restant şi 

9.300.000 RON valoarea prestaţiei pe un trimestru .

    Art.16 şi următoarele din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările şi completările ulteriore precizează:

,,(1) Consiliile locale, consiliile judeţene, sunt obligate să asigure, să organizeze, să 

reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public  

desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum şi să înfiinţeze societăţi  

de transport public dacă acestea nu există.

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a stabili şi de a aplica  

strategia  pe  termen  mediu  şi  lung  pentru  extinderea,  dezvoltarea  şi  modernizarea  

serviciilor  de  transport  public  local,  ţinând  seama  de  planurile  de  urbanism  şi  

amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor  

şi  de  cerinţele  de  transport  public  local,  evoluţia  acestora,  precum şi  de  folosirea  

mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse şi emisii minime de noxe.

    (3) Consiliile judeţene sunt obligate să înfiinţeze autorităţi judeţene de transport prin 



care  să  asigure,  să  organizeze,  să  reglementeze,  să  coordoneze  şi  să  controleze  

prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate desfăşurat  

între localităţile judeţului, inclusiv în cazul în care acestea au înfiinţat o asociaţie de  

dezvoltare comunitară, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public judeţean de  

persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu există.

    (4) Consiliile judeţene coordonează şi cooperează cu consiliile locale cu privire la  

asigurarea  şi  dezvoltarea  serviciului  de  transport  public  de  persoane  prin  curse 

regulate  de  interes  judeţean  şi  pentru  corelarea  acestuia  cu  serviciile  de  transport  

public local de persoane la nivelul localităţilor.

    (5)  Unităţile  administrativ-teritoriale  se  pot  asocia  între  ele,  conform legii,  în  

vederea asigurării şi dezvoltării serviciilor de transport public local de persoane prin 

curse regulate, precum şi pentru exploatarea în interes comun a sistemului de transport  

public local de persoane prin curse regulate în condiţii stabilite prin prezenta  lege  şi  

Legea nr.51/2006 ”

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi 

completatăprecizează  la art.91 alin.1 lit.e coroborat cu alin.6 lit.c  următoarele:

Consiliul judeţean îndeplineşte  următoarele categorii principale de atribuţii:

(1) e)  atribuţii privind cooperarea interinstituţională;

(6)  c)  hotărăşte,  în  condiţiile  legii,  cooperarea  sau  asocierea  cu  alte  unităţi 

administrativ-teritoriale din ţară, în vederea promovării unor interese comune.

  Potrivit Legii nr.215/2001, consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor 

sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

judeţean  printre  care  şi  serviciul   de  transport  public  local,   este  necesar  asocierea 

Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliile Locale din judeţul Ilfov în vederea  înfiinţării 

unei Societăţi Comerciale de transport  a judeţului  Ilfov.

Această iniţiativa   va avea ca efect satisfacerea necesităţilor  de transport  a 

cetăţenilor judeţului Ilfov, nemulţumiţi de actualele condiţii puse la dispoziţie în prezent 

de către operatorii de transport public.



Având în vedere cele expuse  s-a iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl 

supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

Cristache  Rădulescu 

VICEPREŞEDINTE,                                                               VICEPREŞEDINTE,

    Cristina  Manicea                                                                    Gheorghe  Roman 



                                          
ROMÂNIA 
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                                                              CONSILIUL  JUDEŢEAN 

                                                                                                       
Nr._______ /__________2009

RAPORT

Prin  adresa  nr.236/21.01.2009  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 

nr.664/22.01.2009 Primăria Municipiului  Bucureşti  a solicitat  demararea procedurilor 

pentru constituirea garanţiei reale imobiliarea la  dispoziţia Municipiului Bucureşti în 

valoare de 81.262.151 RON, reprezentând 71.962.151 RON valoarea debitului restant şi 

9.300.000 RON valoarea prestaţiei pe un trimestru .

    Art.16 şi următoarele din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările şi completările ulteriore precizează:

,,(1) Consiliile locale, consiliile judeţene, sunt obligate să asigure, să organizeze, să 

reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public  

desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum şi să înfiinţeze societăţi  

de transport public dacă acestea nu există.

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a stabili şi de a aplica  

strategia  pe  termen  mediu  şi  lung  pentru  extinderea,  dezvoltarea  şi  modernizarea  

serviciilor  de  transport  public  local,  ţinând  seama  de  planurile  de  urbanism  şi  

amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor  

şi  de  cerinţele  de  transport  public  local,  evoluţia  acestora,  precum şi  de  folosirea  

mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse şi emisii minime de noxe.



    (3) Consiliile judeţene sunt obligate să înfiinţeze autorităţi judeţene de transport prin 

care  să  asigure,  să  organizeze,  să  reglementeze,  să  coordoneze  şi  să  controleze  

prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate desfăşurat  

între localităţile judeţului, inclusiv în cazul în care acestea au înfiinţat o asociaţie de  

dezvoltare comunitară, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public judeţean de  

persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu există.

    (4) Consiliile judeţene coordonează şi cooperează cu consiliile locale cu privire la  

asigurarea  şi  dezvoltarea  serviciului  de  transport  public  de  persoane  prin  curse 

regulate  de  interes  judeţean  şi  pentru  corelarea  acestuia  cu  serviciile  de  transport  

public local de persoane la nivelul localităţilor.

    (5)  Unităţile  administrativ-teritoriale  se  pot  asocia  între  ele,  conform legii,  în  

vederea asigurării şi dezvoltării serviciilor de transport public local de persoane prin 

curse regulate, precum şi pentru exploatarea în interes comun a sistemului de transport  

public local de persoane prin curse regulate în condiţii stabilite prin prezenta  lege  şi  

Legea nr.51/2006 ”

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi 

completatăprecizează  la art.91 alin.1 lit.e coroborat cu alin.6 lit.c  următoarele:

Consiliul judeţean îndeplineşte  următoarele categorii principale de atribuţii:

(1) e)  atribuţii privind cooperarea interinstituţională;

(6)  c)  hotărăşte,  în  condiţiile  legii,  cooperarea  sau  asocierea  cu  alte  unităţi 

administrativ-teritoriale din ţară, în vederea promovării unor interese comune.

  Potrivit  prevederilor art.91 alin.1 lit  d coroborat cu alin.5 lit.a din Legea 

nr.215/2001, consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean .



Faţă de cele precizate mai sus s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat pe 

pentru a fi  supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

DIRECŢIA  ECONOMICĂ                                                   DIRECŢIA  LUCRĂRI  PUBLICE
           Director  executiv,                                                                                         Director executiv,

          Bogdan Costea                                                                                                  Mihaela  Voinea

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică
Director executiv,

Irina Suliman

Biroul Buget, Venituri şi Cheltuieli                                                        Serviciul Juridic-Contencios, 
Avizare Legalitate Acte

Şef Birou,                                                                                                                      Şef serviciu
Marilena Pădure                                                                                                           Adela Ralea 
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