
ROMÂNIA
  JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind participarea Judetului Ilfov în proiectul „ Dezvoltarea şi dotarea serviciilor 
specializate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti-Ilfov”.

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

- Solicitarile   ISU  Bucuresti  nr.1099034/10.01.2011 si  nr  304341 
/02.02.2011,precum si  ISU Ilfov nr.1705797/21.12.2010.

- Adresa  Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitara  Bucuresti  Ilfov 
039/18.01.2011;

- Referatul  nr.  022 /  07.02.2011  al  Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara 
Bucuresti-Ilfov (ADIBI ) 

- Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 
........../...............2011;

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
Ilfov, înregistrată cu nr. ........../...............2011;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului;

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

- Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare 
şi integrare eurpeană.

    
În  conformitate cu art. 91 alin. (1) lit d) si f) si alin. (5) lit a) pct 8 din Legea nr. 

215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare .

În  temeiul  prevederilor  art.  97  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice 
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,



H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă activitatile cu care va fi implicat Judetul Ilfov in managementul si 
implementarea  proiectului  “Dezvoltarea  şi  dotarea  serviciilor  specializate  pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti-Ilfov”, conform Anexei 1.

Art.2 Se aproba asigurarea a 40% din resursele financiare pentru implementarea 
proiectului  constând  în  achizitionarea  echipamentelor  din  Anexa  2 in  conditiile 
rambursarii/decontarii  ulterioare  a  cheltuielilor  din  Fondul  European  de  Dezvoltare 
Regionala(FEDR), urmand ca restul de 60% sa fie asigurat de catre Municipiul Bucuresti. 

Art.3 Se  aprobă  contributia  proprie  a  Judetului  Ilfov  prin  alocarea,  din  bugetul 
Consiliului Judetean Ilfov, fondurilor necesare pentru cofinanţarea proiectului menţionat 
la  art.1,  în  valoare  de  116.804,96  lei,  reprezentând  cota  de  40% aferenta  Consiliului 
Judetean Ilfov din totalul de 2% cheltuieli eligibile, conform Anexei 3.

Art.4 Se aprobă alocarea din bugetul Consiliul  Judetean Ilfov,  conform cotei de 
participare de 40% stabilită în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti-
Ilfov, a  sumei  de  171.772.00  lei  pentru  finanţarea  cheltuielilor  neeligibile,  inclusiv 
costurile conexe , reprezentand 40 % din totalul costurilor neeligibile si suplimentare.

Art.5 (1)Resursele  financiare  menţionate  la  articolele  anterioare  vor  fi  puse  la 
dispoziţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti – Ilfov (ADIBI) asfel încat 
aceasta  să  poată  îndeplini  prevederile  contractului  de  finanţare  pentru  proiectul“ 
Dezvoltarea şi dotarea serviciilor specializate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în  
regiunea Bucureşti-Ilfov”.

(2)  Rambursările  făcute  de  Autoritatea  de  Management  pentru  Programul 
Operaţional  Regional  către  ADIBI  din  contribuţia  Fondului  European  de  Dezvoltare 
Regionala (FEDR) si bugetul de stat vor fi restituite  Consiliului Judetean Ilfov de catre 
ADIBI proportional cu contributia Judetului Ilfov şi astfel încat să nu afecteze derularea 
proiectului.

      
Art.6 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti-Ilfov (ADIBI) ca entitate 

eligibila se împuterniceşte  să faca toate demersurile necesare pentru pentru intocmirea 
Cererii  de  Finantare  pe  baza  Planurilor  de  Acoperire  si  Analiza  a  Riscurilor  (PAAR) 
pentru anul 2011 si obtinerea finantarii celui de-al II-lea proiect “Dezvoltarea şi dotarea 
serviciilor specializate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti-
Ilfov” 

Art. 7. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti-Ilfov si direcţiile de 
specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile 
prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
           Cristache Rădulescu

Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir
Nr. .........
Din  ………2011



                                   
ROMÂNIA

JUDEŢUL   ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de specialitate  nr.    /   .02. 2011 al directiilor din C.J.Ilfov precum şi prin referatul 
nr.022 /07.02.2011  al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti-Ilfov (ADIBI ) se precizează 
faptul că membrii asociati (C.J.Ilfov si P.M.Bucuresti) urmăresc in continuare dezvoltarea şi dotarea 
serviciilor specializate pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti-Ilfov printr-un al II-
lea proiect in valoare de cca. 3,5 mil euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). 

Implementarea  proiectului  va  fi  finanţată  din  fonduri  structurale,  acesta  încadrându-se  în 
“Programul  Operaţional  Regional  (POR)  2007-2013”,  Axa  prioritară  3  “Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3: “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”. 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional este Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului, iar rolul de gestionare a proiectelor finanţate în cadrul Axei prioritare 3 îl are 
Organismul Intermediar -Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov. 

Proiectul  “Dezvoltarea  şi  dotarea  serviciilor  specializate  pentru  intervenţii  în  situaţii  de 
urgenţă în regiunea Bucureşti - Ilfov”  urmăreşte îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de 
urgenţă la nivelul regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov prin reducerea timpului de intervenţie pentru 
acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

Obiectivele specifice ale proiectului:
- Dotarea  cu echipamente  specifice  gestionării  situaţiilor  de urgenţă pe tipuri  de risc  a  serviciilor 

specializate, asa cum sunt aceste riscuri  detaliate  in Planul de Analiza si  Acoperire a Riscurilor 
(PAAR) pentru anul 2011.

- Pregătirea echipajelor profesioniste de intervenţie în situaţii de urgenţă;
- Asigurarea  comunicării  şi  coordonării  între  instituţiile  abilitate  să  intervină  pentru  gestionarea 

situaţiilor de urgenţă.

Beneficiile proiectului:
 -    Cresterea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti – Ilfov; 
- Creşterea siguranţei cetăţeanului;
- Creşterea calităţii actului medical în situaţii de urgenţă;
- Îmbunătăţirea asistenţei medicale acordate cetăţeanului în situaţii de urgenţă;
- Reducerea pierderilor de vieţi omeneşti;
- Creşterea protecţiei cetăţenilor, bunurilor şi mediului;
- Cresterea cantitativa si calitativa a dotarilor cu echipamente.

  Aria de acoperire
    - Regiunea Bucureşti – Ilfov

Beneficiari ai proiectului: 
- Regiunea de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov ;
- Instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru astfel de situaţii;
- Comitetele pentru Situaţii de Urgenţă;
- Cetăţenii.



Actiuni de realizat de catre personalul ADIBI:
- Elaborarea documentaţiei necesare pentru obţinerea finanţării din fonduri structurale (cererea de 

finanţare);
- Asistenţă tehnică până la obţinerea finanţării (comunicarea rezultatelor finale privind cererea de 

finanţare);
- Revizuirea/completarea/modificarea documentaţiei conform cerinţelor finanţatorului, dacă 

aceasta va fi solicitată de finanţator, pe durata evaluării.

De asemenea, pentru a îndeplini condiţiile de obţinere a finanţării proiectului din  “Programul 
Operaţional Regional 2007-2013”, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul 
major  de  intervenţie  3.3: “Îmbunătăţirea  dotării  cu  echipamente  a  bazelor  operaţionale  pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă”, sunt necesar a fi aprobate în paralel Planurile de Analiza si Acoperire a 
Riscurilor pe anul 2011 la nivelul Mun. Bucuresti cat si al Judetului Ilfov.

Durata  necesară  evaluării  documentaţiei  de  finanţare  de  către  Organismul 
Intermediar/Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional şi a acordării răspunsului 
se estimează a fi de aproximativ 60 de zile de la depunerea cererii de finanţare de către solicitantul 
eligibil – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti Ilfov (ADIBI), in conditiile realocarilor de 
finantare hotarate de Autoritatea de Management pentru POR.

Conform  Ghidului  Solicitantului,  în  cadrul  Cererii  de  finanţare,  este  necesar  ca  ADIBI  să 
dovedească faptul că:

o are  capacitatea,  prin  resurse  proprii  sau  atrase,  de  a  acoperi  diferenţa  dintre  costul 
proiectului  şi  finanţarea  europeana  (cofinanţarea  proprie  reprezintă  minim  2%  din 
valoarea costurilor eligibile); 

o are capacitatea să finanţeze toate costurile neeligibile, care îi revin, aferente proiectului;
o are capacitatea  să finanţeze toate cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor 

solicitate astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului in maximum 18 
luni de la semnarea Contractului de Finantare.

În acest sens solicitanţii sunt obligaţi să includa in bugetul institutiei:
 co-finanţarea în cadrul proiectului (conform art. 5 alin. 2 din O.G. nr.29/2007) – minim 2% 

din chetuielile eligibile;
 sume pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile si conexe în cadrul proiectului;
 sumele  necesare  pentru  finanţarea  tuturor  cheltuielilor  până  la  rambursarea  sumelor 

solicitate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului

Este necesară alocarea de la bugetul Consiliului Judetean Ilfov a sumelor detaliate in Anexa 3 
din referatul 022/07.02.2011 ADIBI, astfel :

• Cofinantare = 116.804,96 lei
• Participare la cheltuieli neeligibile = 171.772.00 lei

Faţă de cele relatate mai sus s-a iniţiat proiectul de hotărâre pe care îl supunem spre dezbatere şi 
adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

  PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                 VICEPREŞEDINTE,
ROMAN GHEORGHE                                             CRISTINA MANICEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2011

R A P O R T
Ref.: Dezvoltarea şi dotarea serviciilor specializate pentru intervenţii 

în situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti-Ilfov

Prin  referatul  nr.  022/  07.02.2011   al  Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitara 
Bucuresti-Ilfov  (ADIBI  )  se  precizează  faptul  că  membrii  asociati  (C.J.Ilfov  si 
P.M.Bucuresti)  urmăresc în continuare dezvoltarea şi dotarea serviciilor specializate pentru 
intervenţii  în situaţii  de urgenţă în regiunea Bucureşti-Ilfov  printr-un  al II-lea proiect in 
valoare de cca. 3,5 mil euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). 

Implementarea proiectului va fi finanţată din fonduri structurale, acesta încadrându-se 
în  “Programul  Operaţional  Regional  (POR)  2007-2013”,  Axa  prioritară  3 
“Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3: “Îmbunătăţirea 
dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”. 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional este Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului, iar rolul de gestionare a proiectelor finanţate în cadrul 
Axei prioritare 3 îl are Organismul Intermediar -Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti 
- Ilfov. 

Proiectul  “Dezvoltarea  şi  dotarea  serviciilor  specializate  pentru  intervenţii  în 
situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti - Ilfov”  urmăreşte îmbunătăţirea capacităţii de 
răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov prin reducerea 
timpului  de  intervenţie  pentru  acordarea  primului  ajutor  calificat  şi  pentru  intervenţii  în 
situaţii de urgenţă.Activitatile de realizat in proiect sunt prezentate in Anexa 1 din referatul 
ADIBI mai sus mentionat.

Obiectivele specifice ale proiectului:
- Dotarea cu echipamente specifice  gestionării  situaţiilor  de urgenţă  pe tipuri  de risc  a 

serviciilor  specializate,  asa  cum sunt  aceste  riscuri  detaliate  in  Planul  de  Analiza  si 
Acoperire a Riscurilor (PAAR) pentru anul 2011.

- Pregătirea echipajelor profesioniste de intervenţie în situaţii de urgenţă;
- Asigurarea  comunicării  şi  coordonării  între  instituţiile  abilitate  să  intervină  pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă.



Beneficiile proiectului:
 -    Cresterea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti – Ilfov; 
- Creşterea siguranţei cetăţeanului;
- Creşterea calităţii actului medical în situaţii de urgenţă;
- Îmbunătăţirea asistenţei medicale acordate cetăţeanului în situaţii de urgenţă;
- Reducerea pierderilor de vieţi omeneşti;
- Creşterea protecţiei cetăţenilor, bunurilor şi mediului;
- Cresterea cantitativa si calitativa a dotarilor cu echipamentele propuse in Anexa 2 a 

referatului ADIBI.

  Aria de acoperire
    - Regiunea Bucureşti – Ilfov

Beneficiari ai proiectului: 
- Regiunea de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov ;
- Instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru astfel de situaţii;
- Comitetele pentru Situaţii de Urgenţă;
- Cetăţenii.

Actiuni de realizat:
- Elaborarea documentaţiei necesare pentru obţinerea finanţării din fonduri structurale 

(cererea de finanţare);
- Asistenţă tehnică până la obţinerea finanţării (comunicarea rezultatelor finale privind 

cererea de finanţare);
- Revizuirea/completarea/modificarea documentaţiei conform cerinţelor finanţatorului, 

dacă aceasta va fi solicitată de finanţator, pe durata evaluării.

De asemenea,  pentru  a  îndeplini  condiţiile  de  obţinere  a  finanţării  proiectului  din 
“Programul  Operaţional  Regional  2007-2013”,  Axa  prioritară  3  “Îmbunătăţirea 
infrastructurii  sociale”, Domeniul  major  de  intervenţie  3.3: “Îmbunătăţirea  dotării  cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, sunt necesar a fi 
aprobate în paralel Planurile de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe anul 2011 la nivelul 
Mun. Bucuresti cat si al Judetului Ilfov.

Durata  necesară  evaluării  documentaţiei  de  finanţare  de  către  Organismul 
Intermediar/Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional şi a acordării 
răspunsului se estimează a fi de aproximativ 60 de zile de la depunerea cererii de finanţare 
de  către  solicitantul  eligibil  –  Asociatia  de  Dezvoltare  Intercomunitara  Bucuresti  Ilfov 
(ADIBI),  in  conditiile  realocarilor  de  finantare  hotarate  de  Autoritatea  de  Management 
pentru POR.



Conform Ghidului Solicitantului, în cadrul Cererii de finanţare, este necesar ca ADIBI 
să dovedească faptul că:

o are capacitatea,  prin  resurse  proprii  sau atrase,  de a  acoperi  diferenţa  dintre 
costul  proiectului  şi  finanţarea  europeana  (cofinanţarea  proprie  reprezintă 
minim 2% din valoarea costurilor eligibile); 

o are capacitatea  să finanţeze toate  costurile  neeligibile,  care îi  revin,  aferente 
proiectului;

o are capacitatea  să finanţeze toate cheltuielile care îi revin până la rambursarea 
sumelor solicitate astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului 
in maximum 18 luni de la semnarea Contractului de Finantare.

În acest sens solicitanţii sunt obligaţi să includa in bugetul institutiei:
 co-finanţarea în cadrul proiectului (conform art. 5 alin. 2 din O.G. nr.29/2007) – 

minim 2% din chetuielile eligibile;
 sume pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile si conexe în cadrul proiectului;
 sumele necesare pentru finanţarea tuturor cheltuielilor până la rambursarea sumelor 

solicitate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului

Este necesară alocarea de la bugetul Consiliului Judetean Ilfov a sumelor precizate in 
Anexa 3 din  referatul  ADIBI ,  conform cotei  de participare  stabilite   de 40% în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti-Ilfov.

Faţă de cele de mai sus s-a întocmit prezentul  raport pentru a sustine proiectul  de 
hotărâre alăturat.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI                                                      DIRECŢIA ECONOMICĂ 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ                    Director Executiv, 
Director Executiv                                                                           Bogdan Costea     
Irina Suliman  

Şef Serviciu Juridic Contencios,
Avizare Legalitate Acte
        Adela Ralea

COMPARTIMENTUL INTEGRARE
EUROPEANĂ ŞI REFORMĂ
Consilier
Gina Şerbănescu
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