
                                                               

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind  asocierea   Consiliului  Judeţean  Ilfov cu unele consilii locale  din 
judeţul Ilfov  în vederea  realizării  unor  obiective   de interes   public

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:
-Hotărârile/Adresele:

Consiliului Local Berceni, nr.64/18.12.2009, înregistrată cu nr.12950/18.12.2009
Consiliului Local Cernica, nr.13646/15.12.2009, înregistrată cu nr.12768/15.12.2009
Consiliului Local Ciolpani, nr.7958/18.12.2009, înregistrată cu nr.12951/18.12.2009
Consiliului Local Chitila, nr.7.383/15.12.2009, înregistrată cu nr.12906/17.12.2009
Consiliului Local Copăceni, nr.6196/18.12.2009, înregistrată cu nr.12949/18.12.2009
Consiliului  Local  Corbeanca, nr.11667/10.12.2009,  înregistrată  cu  nr.12659 
/11.12.2009
Consiliului Local Dărăşti, nr.46951/17.12.2009, înregistrată cu nr.12837/17.12.2009
Consiliului Local Dobroeşti, nr......................., înregistrată cu nr........................2009
Consiliului Local Dragomireşti Vale, nr.6198/18.12.2009, înregistrată cu nr.
12935/18.12.2009
Consiliului Local Grădiştea, nr.5826/16.12.2009, înregistrată cu nr.12833/16.12.2009
Consiliului Local Gruiu, nr.7938/18.12.2009, înregistrată cu nr.12908/18.12.2009
Consiliului Local Jilava, nr.17794/18.12.2009, înregistrată cu nr.12948/18.12.2009
Consiliului Local Periş, nr.12433/15.12.2009, înregistrată cu nr.12907/18.12.2009
Consiliului Local Snagov, nr.18322/17.12.2009, înregistrată cu nr.12947/18.12.2009
Consiliului Local Măgurele,nr.16178/17.12.2009,înregistrată cu nr.12904/17.12.2009
Consiliului Local Nuci, nr. 2453/18.12.2009 înregistrată cu nr.12952/18.12.2009
Consiliului Local Vidra, nr.10880/ 09.12.2009, înregistrată cu nr.12600/10.12.2009

-  Expunerea de motive a Preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  Consiliului Judeţean 
Ilfov, înregistrată cu nr. 12945/18.12.2009;

- Raportul  direcţiilor  de   specialitate   din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov, 
înregistrat   sub  nr.12946/18.12.2009;

- 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;

- Raportul   de   avizare   al  Comisiei   de  cultură,  conservarea  monumentelor 
istorice, culte şi minorităţi;
       Ţinând seama  de  prevederile  art. 35 alin. (1) din Legea  nr. 273/2006, 

privind finanţele publice locale, modificată şi completată, respectiv art.1 din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificată şi completată
 
       În temeiul  art. 91 alin.(6) lit c şi art.97 din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei 
publice  locale,  republicată,  cu modificările  şi completările  ulterioare;      

HOTĂRĂŞTE:

     Art. 1 Se  aprobă  asocierea  Consiliului Judeţean  Ilfov  cu unele consilii locale 

din  judeţul Ilfov în   vederea  realizării  unor   obiective   de interes   public   şi 

sumele   care  reprezintă   contribuţia    Consiliului  Judeţean   Ilfov  la  finanţarea 

acestora, astfel:

a)  -  cu  Consiliul Local al Comunei  Ciolpani,  pentru ,, Extindere   reţea  apă’’ – 

200.000 lei; 

b) - cu Consiliul Local al Comunei  Periş,   pentru ,,  Reabilitare    Grădiniţe şi 

Şcoli’’-  300.000 lei; 

c) -  cu  Consiliul  Local  al  Oraşului  Chitila,   pentru  -  ,,  Extindere  Scoala  nr.  1 

Chitila’’ - 500.000 lei; 

d) - cu  Consiliul Local al Comunei  Gruiu,  pentru:  ,, Extindere   reţele  electrice’’ 

- 320.000 lei 

                                                                                   şi   ,, Salubrizare’’-  80.000 lei;

e) -  cu  Consiliul  Local  al  Comunei   Berceni pentru:  ,,Amenajare teren sport’’- 

470.000lei,     



                                                                                            ,,Construcţie cladire cu 

utilităţi multiple’’- domeniul public /privat al Comunei  Berceni – 300.000lei

                                                                                           şi  ,, Staţie de potabilizare 

’’- 130.000lei.

f) - cu Consiliul Local al Comunei  Dobroeşti  pentru  ,, Sală de  sport ‚’’-  125.000 

lei;

g) - cu  Consiliul Local al Comunei  Nuci pentru ,, Reabilitare Grădiniţă’’- 65.000 

lei;

h) - cu  Consiliul Local al Comunei   Corbeanca  pentru ,, Finalizare construcţie’’, 

-domeniul public/privat al comunei Corbeanca  - 300.000  lei

i) -  cu  Consiliul Local al Comunei   Dărăşti pentru ,,Reabilitare Grădiniţa nr.1’’– 

110.000 lei 

j) -  cu  Consiliul Local al Comunei  Cernica  pentru  ,,Administrare domeniului 

public şi privat al comunei Cernica ’’– 250.000 lei 

k) -   cu   Consiliul  Local  al  Comunei   Copăceni  pentru  ,,Amenajare  parc  şi 

Reabilitare imobil domeniul  public/privat’’– 150.000 lei 

l) -   cu   Consiliul  Local  al  Comunei   Dragomireşti  Vale pentru  ,,Administrare 

domeniului public şi privat al comunei Cernica ’’– 100.000 lei 

m) -  cu  Consiliul Local al Comunei  Grădiştea  pentru ,,Administrare domeniului 

public şi privat al comunei Grădiştea’’– 200.000 lei 

n) -   cu   Consiliul  Local  al  Comunei   Jilava  pentru  ,,Reabilitare  grădiniţă  cu 

program prelungit şi şcoli’’– 200.000 lei 

o) -  cu  Consiliul Local al Comunei  Snagov  pentru ,,Reabilitare sala şi teren de 

sport respectiv iluminat public’’– 200.000 lei 

p) -  cu  Consiliul Local al Oraşului  Măgurele   pentru ,,Reabilitare Grădiniţă ’’– 

200.000 lei 

r) - cu  Consiliul Local al Comunei Vidra pentru ,,Reabilitare Şcoală’’– 200.000 lei



Art. 2  Se  mandatează   Preşedintele   Consiliului  Judeţean Ilfov  pentru 

semnarea    contractelor   de  asociere.

Art. 3  Direcţiile  de specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor 

duce la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri.

PREŞEDINTE,
CRISTACHE   RĂDULESCU

                                                                        Contrasemnează,  
SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                             Monica Trandafir

Nr. _______
Din _______________ 2009     
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