
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

P R O I E C T
 D E

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea  bugetului local al
judeţului ILFOV pe anul 2009

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui şi a Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

înregistrată sub nr.9290/04.09.2009;
- Raportul Preşedintelui înregistrat sub nr.9291/04.09.2009;
-  Raportul Direcţiei Economice înregistrat sub nr.9292/04.09.2009;
- 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  învăţământ,  sănătate,  familie,  protecţie 

socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;
- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
- Raportul de avizare al Comisiei de cultură, conservarea monumentelor istorice, 

culte şi minorităţi;
- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului;
- Tinand seama de prevederile art.8 din Legea nr.18/2009, privind bugetul de stat 

pe anul 2009; 
 -   Conform adresei nr. 32638/IA/25.06.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov 

sub nr.6651/25.06.2009, Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei, comunică 
majorarea fondurilor alocate Judeţului Ilfov, pentru Lista apartamentelor aflate în 
diferite stadii de execuţie cu finanţare în anul 2009, în baza O.G 19/1994;

-    Adresa nr.1617/13.08.2009 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
Autoritatea Naţională  pentru  Persoanele  cu  Handicap,  prin  care  ne  comunică 
suplimentarea  bugetului  alocat  pentru  anul  2009,  Consiliului  Judetean  Ilfov, 
reprezentând drepturi acordate  pentru persoanele cu handicap;
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- Adresa  nr.53189/VB/14.08.2009,  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Locuinţei, 
transmite suplimentarea alocaţiilor  bugetare pe anul  2009, privind Programul  de 
alimentare  cu  apă  la  sate  ,  aprobat  prin  H.G  nr.  1256/2005,  de  modificare  şi 
completare a H.G nr.577/1997;

- Conform adresei  nr.4191/02.09.2009, înregistrată  la  Consiliul  Judeţean Ilfov sub 
nr.9263/03.09.2009,  Direcţia  de  Sănătate  Publică  a  Judeţului  Ilfov,  comunică 
suplimentarea  bugetului  alocat  pentru  anul  2009,  Centrului  Judeţean  Ilfov  de 
Asisţentă Medico- Socială pentru Bolnavi Cronici Domneşti;

 -   Prevederilor art.49, din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată;

 -   În temeiul art. 91, alin. 1, lit. ”b”, alin.3 lit.”a”, art. 97 şi art.115 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1.  Se rectifică  bugetul  local  al  Judeţului  Ilfov  pe  anul  2009,  atât  la  partea  de 
venituri  cât şi la partea de cheltuieli,  conform  Anexelor nr. 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 2.1; 
2.1.1; 2.1.2; 2.2; 2.2.3; 2.2.3.1; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.7.1; 2.2.7.2; 2.4; 2.5; 2.7; 
2.7.4;  2.7.4.1;  2.7.4.2;  2.8;  2.8.1;  2.8.1.1;  2.8.3;  2.8.3.1;  2.8.3.2;  2.9;  2.9.1; 
2.9.1.1; 2.9.1.4; 2.9.2; 2.11; 2.11.4; 2.12; 4.1; 4.2; 5; 6; care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă diminuarea bugetului la capitolul 51.02 - Autorităţi Executive, în 
valoare totală de 2.730.443  lei.

 
Art.3.  Se aprobă diminuarea  bugetului la capitolul  54.02 - Alte Servicii Publice 

Generale, în valoare totală de  7.254.119 lei. 

Art.4. Se aprobă majorarea bugetului la capitolul 66.02 -Sănătate, în valoare totală 
de  11.000 lei. 

Art.5.  Se  aprobă  majorarea  bugetului  la  capitolul  67.02  –Cultură,  Recreere  şi 
Religie, în valoare totală de 1.126.500  lei. 

Art.6.  Se aprobă majorarea bugetului  la capitolul  68.02 – Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, în valoare totală de 198.792 lei. 

Art.7.  Se aprobă majorarea  bugetului la capitolul 84.02 - Transporturi, în valoare 
totală  de  12.000.000 lei,   pentru susţinerea proiectelor  cu finanţare din fonduri  externe 
nerambursabile.

Art.8.  Se aprobă  bugetul la capitolul 87.02 – Alte acţiuni economice, în valoare 
totală de 1.058.062 lei.

Art.9. Se aprobă fondurile speciale pe unităţi administrativ-teritoriale, în baza Hotărârii 
Guvernului nr. 577/1997, modificată şi completată de H.G nr.1256/2005, privind alimentarea 
cu apă a satelor, conform Anexei nr. 4.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.10. Se aprobă fondurile speciale pe unităţi administrativ-teritoriale, în baza O.G 
19/1994, privind finantarea apartamentelor aflate in diferite stadii de executie, conform 
Anexei nr. 4.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Se  aprobă  utilizarea  sumei  de  135.000  lei,  din  fond  extrabugetar  la 
Centrul  Judeţean  Ilfov  de  Asistenţă  Medico  Socială  pentru  Bolnavi  Cronici 
Domneşti  si  Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii 
Tradiţionale Ilfov pentru cheltuieli  materiale,  conform  Anexei nr.6 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. Se aprobă modificarea şi completarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 
2009 la nivelul prevăzut în Anexa nr. 5.

Art.13.  Direcţiile de Specialitate ale Consiliului  Judeţean, vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

P R E Ş E D I N T E,

CRISTACHE  RĂDULESCU

    Contrasemnează
                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

          MONICA TRANDAFIR

 Nr. 136                                                                
 Din 14.09. 2009 



ROMÂNIA     
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN      

            PREŞEDINTE               
Nr. 9290/04.09.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2009

Conform prevederilor art. 49  din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, virările de credite bugetare de la un capitol la 

alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile 

deliberative,  be  baza  justificărilor  corespunzătoare  ale  ordonatorilor  principali  de 

credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.

În luna iunie au fost semnate:

-  contractul  de  finanţare  nerambursabilă  nr.409  prin  Programul  Operaţional 

Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 301 B 

–DN  3,Mănăstirea  Pasărea  Cozieni,   km.0  +  000   km.4  +  500”,  în  valoare  de 

8.681.854,44 lei;

-  contractul  de  finanţare  nerambursabilă  nr.421  prin  Programul  Operaţional 

Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 100, 

tronson 6, Brănesti – limită de judeţ Călăraşi, km.28 + 700 – km.35 + 00”, în valoare 

de 12.035.368,45 lei.;

În luna iulie au fost semnate:

-  contractul  de  finanţare  nerambursabilă  nr.479  prin  Programul  Operaţional 

Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 101, 

DN1- Buftea, km.0 + 000 – km.12+000”, în valoare de 22.381.905,91 lei;

-  contractul  de  finanţare  nerambursabilă  nr.480  prin  Programul  Operaţional 

Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 100, 

tronson  IV,  Afumaţi  –  Găneasa,  km.17  +  200  -km.20  +  482”,  în  valoare  de 

8.183.710,30 lei.
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Ministerul  Comunicaţiilor  şi  Societăţii  Informaţionale,  a  semnat  contractul  de 

finanţare  nerambursabilă nr.88/321/31.07.2009,  cu Consiliul  Judeţean Ilfov, pentru 

implementarea proiectului nr. SMIS 5057, intitulat :      ’’Implementarea unei soluţii de 

e – guvernare la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov şi a Consiliilor Locale din Judeţul Ilfov 

pentru  eficientizarea  serviciilor  publice  oferite  cetăţenilor  şi  mediului  de  afaceri’’ 

în valoare de 6.604.500 lei.

Potrivit art.8  din Legea nr.18, privind bugetul de stat pe anul 2009,  “ pentru 

anul 2009, finanţare cheltuielilor aferente proiectelor / propunerilor de proiecte care 

întrunesc  criteriile  de  eligibilitate  pentru  finanţare  în  cadrul  programelor  aferente 

Politicii de coeziune a Uniunii Europene se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele 

ordonatorilor principali de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte, de la bugetele 

unităţilor administrative – teritoriale ”.

Conform  art.9  “pentru  plăţile  efectuate  din  cheltuielile  prevăzute  la  art.8, 

eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care 

are  calitatea  de  beneficiar  va  solicita   autorităţii  de  management/gestiune  a 

programului/instrumentului/facilităţii  rambursarea  cheltuielilor  efectuate,  în 

conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile 

contractului / deciziei/ordinului de finanţare”.

Conform adresei nr. 32638/IA/25.06.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov 

sub  nr.6651/25.06.2009,  Ministerul  Dezvoltării,  Regionale  şi  Locuinţei,  comunică 

majorarea  fondurilor  alocate  Judeţului  Ilfov,  pentru  Lista  apartamentelor  aflate  în 

diferite stadii de execuţie cu finanţare în anul 2009, în baza O.G.R 19/1994, cu suma 

totală de 3.362.000 lei, repartizată astfel:

- pentru oraşul Bragadiru  - 1.600.000 lei;

- pentru comuna Baloteşti – 1.762.000 lei.

Cu adresa nr. 53189/VB/14.08.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub 

nr.8688/17.08.2009, Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei, comunică majorarea 

fondurilor  alocate  Judeţului  Ilfov,  pentru  Programul  de  alimentare  cu  apă  la  sate 

aprobate in H.G nr.577/1997, cu modificările şi completările ulterioare în anul 2009, 

potrivit Anexei 4.1.
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In baza adresei nr.1617/13.08.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub 

nr.8637/13.08.2009,  Ministerul  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei  Sociale,  comunică 

majorarea bugetului alocat pe anul 2009, reprezentând transferuri de la bugetul de 

stat   pentru  finanţarea  drepturilor  acordate  persoanelor  cu  handicap,  în  sumă  de 

189.000 lei.

Cu adresa  nr.4191/02.09.2009,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub 

nr.9263/03.09.2009,  Ministerul Snanatatii  – Direcţia de Sănătate Publica a Judetului 

Ilfov, comunica majorarea sumelor alocate pentru Centrul Judetean Ilfov de Asisitenta 

Medico- Sociala pentru Bolnavi Cronici Domnesti, cu suma de 11.000 lei, cheltuieli cu 

bunuri si servicii.

Dl. Gabriel Oprea donează suma totală de 9.792 lei, cu O.P nr.3669/23.06.2009 

si  O.P nr.4095/30.06.2009, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ilfov.

Centrul  Judeţean  Ilfov  de  Asistenţă  Medico  Socială  pentru  Bolnavi  Cronici 

Domneşti şi   Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Ilfov, propun majorarea  veniturilor extrabugetare aprobate pentru anul 2009 cu suma 

totală de  135.000 lei, după cum urmează :

- Centrul  Judeţean  Ilfov  de  Asistenţă  Medico  Socială  pentru  Bolnavi  Cronici 

Domneşti, cu suma de 85.000  lei ;

- Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale 

Ilfov, cu suma de 50.000 lei.

Supunem Consiliului Judeţean aprobarea proiectului de hotărâre privind bugetul 

de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2009.

P R E Ş E D I N T E,

CRISTACHE   RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                             VICEPREŞEDINTE,
CRISTINA  MANICEA                         GHEORGHE   ROMAN



ROMÂNIA     
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN      

            PREŞEDINTE               
Nr. 9291/04.09.2009

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2009

În conformitate cu prevederile art. 49  din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 

publice locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, virările de credite bugetare de la un 

capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de 

autorităţile  deliberative,  be  baza  justificărilor  corespunzătoare  ale  ordonatorilor 

principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.

În luna iunie au fost semnate:

-  contractul  de  finanţare  nerambursabilă  nr.409  prin  Programul  Operaţional 

Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 301 B 

–DN  3,Mănăstirea  Pasărea  Cozieni,   km.0  +  000   km.4  +  500”,  în  valoare  de 

8.681.854,44 lei;

-  contractul  de  finanţare  nerambursabilă  nr.421  prin  Programul  Operaţional 

Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 100, 

tronson 6, Brănesti – limită de judeţ Călăraşi, km.28 + 700 – km.35 + 00”, în valoare 

de 12.035.368,45 lei.;

În luna iulie au fost semnate:

-  contractul  de  finanţare  nerambursabilă  nr.479  prin  Programul  Operaţional 

Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 101, 

DN1- Buftea, km.0 + 000 – km.12+000”, în valoare de 22.381.905,91 lei;

-  contractul  de  finanţare  nerambursabilă  nr.480  prin  Programul  Operaţional 

Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 100, 

tronson  IV,  Afumaţi  –  Găneasa,  km.17  +  200  -km.20  +  482”,  în  valoare  de 

8.183.710,30 lei.



- 2 -

Ministerul  Comunicaţiilor  şi  Societăţii  Informaţionale,  a  semnat  contractul  de 

finanţare  nerambursabilă nr.88/321/31.07.2009,  cu Consiliul  Judeţean Ilfov, pentru 

implementarea proiectului nr. SMIS 5057, intitulat :      ’’Implementarea unei soluţii de 

e – guvernare la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov şi a Consiliilor Locale din Judeţul Ilfov 

pentru  eficientizarea  serviciilor  publice  oferite  cetăţenilor  şi  mediului  de  afaceri’’ 

în valoare de 6.604.500 lei.

Potrivit art.8  din Legea nr.18, privind bugetul de stat pe anul 2009,  “ pentru 

anul 2009, finanţare cheltuielilor aferente proiectelor / propunerilor de proiecte care 

întrunesc  criteriile  de  eligibilitate  pentru  finanţare  în  cadrul  programelor  aferente 

Politicii de coeziune a Uniunii Europene se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele 

ordonatorilor principali de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte, de la bugetele 

unităţilor administrative – teritoriale ”.

Conform  art.9   “pentru  plăţile  efectuate  din  cheltuielile  prevăzute  la  art.8, 

eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care 

are  calitatea  de  beneficiar  va  solicita   autorităţii  de  management/gestiune  a 

programului/instrumentului/facilităţii  rambursarea  cheltuielilor  efectuate,  în 

conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile 

contractului / deciziei/ordinului de finanţare”.

Conform adresei nr. 32638/IA/25.06.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov 

sub  nr.6651/25.06.2009,  Ministerul  Dezvoltării,  Regionale  şi  Locuinţei,  comunică 

majorarea  fondurilor  alocate  Judeţului  Ilfov,  pentru  Lista  apartamentelor  aflate  în 

diferite stadii de execuţie cu finanţare în anul 2009, în baza O.G.R 19/1994, cu suma 

totală de 3.362.000 lei, repartizată astfel:

- pentru oraşul Bragadiru  - 1.600.000 lei;

- pentru comuna Baloteşti – 1.762.000 lei.

Cu adresa nr. 53189/VB/14.08.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub 

nr.8688/17.08.2009, Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei, comunică majorarea 

fondurilor  alocate  Judeţului  Ilfov,  pentru  Programul  de  alimentare  cu  apă  la  sate 

aprobate in H.G nr.577/1997, cu modificările şi completările ulterioare în anul 2009, 

potrivit Anexei 4.1.
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In baza adresei nr.1617/13.08.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub 

nr.8637/13.08.2009,  Ministerul  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei  Sociale,  comunică 

majorarea bugetului alocat pe anul 2009, reprezentând transferuri de la bugetul de 

stat   pentru  finanţarea  drepturilor  acordate  persoanelor  cu  handicap,  în  sumă  de 

189.000 lei.

Cu  adresa  nr.4191/02.09.2009,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub 

nr.9263/03.09.2009,  Ministerul Snanatatii  – Direcţia de Sănătate Publica a Judetului 

Ilfov, comunica majorarea sumelor alocate pentru Centrul Judetean Ilfov de Asisitenta 

Medico- Sociala pentru Bolnavi Cronici Domnesti, cu suma de 11.000 lei, cheltuieli cu 

bunuri si servicii.

Dl. Gabriel Oprea donează suma totală de 9.792 lei, cu O.P nr.3669/23.06.2009 

si  O.P nr.4095/30.06.2009, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ilfov.

Centrul  Judeţean  Ilfov  de  Asistenţă  Medico  Socială  pentru  Bolnavi  Cronici 

Domneşti şi   Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Ilfov, propun majorarea  veniturilor extrabugetare aprobate pentru anul 2009 cu suma 

totală de  135.000 lei, după cum urmează :

- Centrul  Judeţean  Ilfov  de  Asistenţă  Medico  Socială  pentru  Bolnavi  Cronici 

Domneşti, cu suma de 85.000  lei ;

- Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale 

Ilfov, cu suma de 50.000 lei.

Supunem Consiliului Judeţean aprobarea proiectului de hotărâre privind bugetul 

de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2009.

P R E Ş E D I N T E,

CRISTACHE   RĂDULESCU



ROMÂNIA     
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN      

           DIRECŢIA ECONOMICĂ
               BIROUL BUGET, VENITURI ŞI CHELTUIELI               

Nr.9295/04.09.2009 

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2009

Având în vedere prevederile art. 49  din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 

publice locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, virările de credite bugetare de la un 

capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de 

autorităţile  deliberative,  be  baza  justificărilor  corespunzătoare  ale  ordonatorilor 

principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.

În luna iunie au fost semnate:

-  contractul  de  finanţare  nerambursabilă  nr.409  prin  Programul  Operaţional 

Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 301 B 

–DN  3,Mănăstirea  Pasărea  Cozieni,   km.0  +  000   km.4  +  500”,  în  valoare  de 

8.681.854,44 lei;

-  contractul  de  finanţare  nerambursabilă  nr.421  prin  Programul  Operaţional 

Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 100, 

tronson 6, Brănesti – limită de judeţ Călăraşi, km.28 + 700 – km.35 + 00”, în valoare 

de 12.035.368,45 lei.;

În luna iulie au fost semnate:

-  contractul  de  finanţare  nerambursabilă  nr.479  prin  Programul  Operaţional 

Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 101, 

DN1- Buftea, km.0 + 000 – km.12+000”, în valoare de 22.381.905,91 lei;

-  contractul  de  finanţare  nerambursabilă  nr.480  prin  Programul  Operaţional 

Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 100, 

tronson  IV,  Afumaţi  –  Găneasa,  km.17  +  200  -km.20  +  482”,  în  valoare  de 

8.183.710,30 lei.
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Ministerul  Comunicaţiilor  şi  Societăţii  Informaţionale,  a  semnat  contractul  de 

finanţare  nerambursabilă nr.88/321/31.07.2009,  cu Consiliul  Judeţean Ilfov, pentru 

implementarea proiectului nr. SMIS 5057, intitulat :      ’’Implementarea unei soluţii de 

e – guvernare la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov şi a Consiliilor Locale din Judeţul Ilfov 

pentru  eficientizarea  serviciilor  publice  oferite  cetăţenilor  şi  mediului  de  afaceri’’ 

în valoare de 6.604.500 lei.

Potrivit art.8  din Legea nr.18, privind bugetul de stat pe anul 2009,  “ pentru 

anul 2009, finanţare cheltuielilor aferente proiectelor / propunerilor de proiecte care 

întrunesc  criteriile  de  eligibilitate  pentru  finanţare  în  cadrul  programelor  aferente 

Politicii de coeziune a Uniunii Europene se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele 

ordonatorilor principali de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte, de la bugetele 

unităţilor administrative – teritoriale ”.

Conform  art.9   “pentru  plăţile  efectuate  din  cheltuielile  prevăzute  la  art.8, 

eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care 

are  calitatea  de  beneficiar  va  solicita   autorităţii  de  management/gestiune  a 

programului/instrumentului/facilităţii  rambursarea  cheltuielilor  efectuate,  în 

conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile 

contractului / deciziei/ordinului de finanţare”.

Conform adresei nr. 32638/IA/25.06.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov 

sub  nr.6651/25.06.2009,  Ministerul  Dezvoltării,  Regionale  şi  Locuinţei,  comunică 

majorarea  fondurilor  alocate  Judeţului  Ilfov,  pentru  Lista  apartamentelor  aflate  în 

diferite stadii de execuţie cu finanţare în anul 2009, în baza O.G.R 19/1994, cu suma 

totală de 3.362.000 lei, repartizată astfel:

- pentru oraşul Bragadiru  - 1.600.000 lei;

- pentru comuna Baloteşti – 1.762.000 lei.

Cu adresa nr. 53189/VB/14.08.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub 

nr.8688/17.08.2009, Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei, comunică majorarea 

fondurilor  alocate  Judeţului  Ilfov,  pentru  Programul  de  alimentare  cu  apă  la  sate 

aprobate in H.G nr.577/1997, cu modificările şi completările ulterioare în anul 2009, 

potrivit Anexei 4.1.
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In baza adresei nr.1617/13.08.2009, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub 

nr.8637/13.08.2009,  Ministerul  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei  Sociale,  comunică 

majorarea bugetului alocat pe anul 2009, reprezentând transferuri de la bugetul de 

stat   pentru  finanţarea  drepturilor  acordate  persoanelor  cu  handicap,  în  sumă  de 

189.000 lei.

Cu  adresa  nr.4191/02.09.2009,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub 

nr.9263/03.09.2009,  Ministerul Snanatatii  – Direcţia de Sănătate Publica a Judetului 

Ilfov, comunica majorarea sumelor alocate pentru Centrul Judetean Ilfov de Asisitenta 

Medico- Sociala pentru Bolnavi Cronici Domnesti, cu suma de 11.000 lei, cheltuieli cu 

bunuri si servicii.

Dl. Gabriel Oprea donează suma totală de 9.792 lei, cu O.P nr.3669/23.06.2009 

si  O.P nr.4095/30.06.2009, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ilfov.

Centrul  Judeţean  Ilfov  de  Asistenţă  Medico  Socială  pentru  Bolnavi  Cronici 

Domneşti şi   Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Ilfov, propun majorarea  veniturilor extrabugetare aprobate pentru anul 2009 cu suma 

totală de  135.000 lei, după cum urmează :

- Centrul  Judeţean  Ilfov  de  Asistenţă  Medico  Socială  pentru  Bolnavi  Cronici 

Domneşti, cu suma de 85.000  lei ;

- Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale 

Ilfov, cu suma de 50.000 lei.

Supunem Consiliului Judeţean aprobarea proiectului de hotărâre privind bugetul 

de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2009.

DIRECTOR EXECUTIV,
COSTEA BOGDAN

                                                                            BIROUL BUGET,
                                                        VENITURI ŞI CHELTUIELI

                                                       MARILENA PĂDURE
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