
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

CONVOCARE

          În conformitate cu prevederile art. 94, alin.1, din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei   publice   locale,   republicată  şi   ale  Regulamentului  de 

organizare şi funcţionare al Consiliului  Judeţean  Ilfov, se convoacă şedinţa 

ordinară a  Consiliului  Judeţean Ilfov  pentru miercuri 9 martie 2011,  ora 

12, care va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Ilfov din strada Gheorghe 

Manu nr. 18 sector 1 Bucureşti  cu următorul proiect de ordine de zi: 

            1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean  Ilfov  din  data  de   19.01.2011  şi  al  şedinţei  extraordinare  a 

Consiliului Judeţean Ilfov din data de 11.02.2011.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

   2.  Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de Cooperare 

între Judeţul Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov şi Municipiul Bucureşti prin 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti în vederea realizării în comun 

de  lucrări  publice  generale  aferente  proiectului,  ”Penetraţie  Prelungire 

Ghencea-Domneşti”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  



              3.  Proiect  de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii  la 

produsele agricole pentru anul 2010.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

             4. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 

bugetului local.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

   5.  Proiect de hotărâre privind definitivarea “Programului anual de 

achiziţii publice pe anul 2011”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

   6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  19/26.02.2009,  privind  aprobarea 

documentaţiei  tehnico–economice pentru obiectivul :”Modernizare sistem 

rutier  pe  DJ  301,  Pantelimon (DN3)-Cernica-Tânganu,  km 0+000 –  km 

13+000” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul 

Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

           7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare drum judeţean DJ 

101 M, km 0+000 (DN 1)-km 4+639 (Lacul Snagov DJ 111)” în vederea 

obţinerii  de  finanţări  nerambursabile  prin  intermediul  Programului 

Operaţional  Regional,  Axa 2  –“Îmbunătăţirea  infrastructurii  de  transport 

regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

            8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare drum judeţean DJ 

101 N, km 0+000 (Ciolpani) km 3+653 (Siliştea Snagovului)” în vederea 



obţinerii  de  finanţări  nerambursabile  prin  intermediul  Programului 

Operaţional  Regional,  Axa 2  –“Îmbunătăţirea  infrastructurii  de  transport 

regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

           9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare drum judeţean DJ 

101 M, km 12+970 (Baloteşti) –km 33+695 (Sitaru)” în vederea obţinerii de 

finanţări  nerambursabile  prin  intermediul  Programului  Operaţional 

Regional,  Axa 2 –“Îmbunătăţirea  infrastructurii  de  transport  regionale  şi 

locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

           10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare drum judeţean DJ 

100 , km 12+860 -km 16+818, Ştefăneşti Afumaţi” în vederea obţinerii de 

finanţări  nerambursabile  prin  intermediul  Programului  Operaţional 

Regional,  Axa 2 –“Îmbunătăţirea  infrastructurii  de  transport  regionale  şi 

locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

          11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare sistem rutier pe DJ 

101  A  Corbeanca-Limită  de  Judeţ  Dâmboviţa,  km  0+000  –14+000”  în 

vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului 

Operaţional  Regional,  Axa 2  –“Îmbunătăţirea  infrastructurii  de  transport 

regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

          12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare sistem rutier pe DJ 



601 A km 0+000 (Bucureşti) – km 10+110 (Giurgiu)” în vederea obţinerii 

de  finanţări  nerambursabile  prin  intermediul  Programului  Operaţional 

Regional,  Axa 2 –“Îmbunătăţirea  infrastructurii  de  transport  regionale  şi 

locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

           13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare sistem rutier pe DJ 

601 km 0+000 (Autostrada A1)-km 8+052 Giurgiu” în vederea obţinerii de 

finanţări  nerambursabile  prin  intermediul  Programului  Operaţional 

Regional,  Axa 2 –“Îmbunătăţirea  infrastructurii  de  transport  regionale  şi 

locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

          14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare drum judeţean DJ 

300,  km 0+000  (Pantelimon  DN 3)  –km 12+430  (Şindriliţa  DN 2)”  în 

vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului 

Operaţional  Regional,  Axa 2  –“Îmbunătăţirea  infrastructurii  de  transport 

regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

         15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul ”Modernizare sistem rutier pe DJ 602 – km 

0+000(Darvari)-km 3+034 (Ciorogârla)” în vederea  obţinerii  de finanţări 

nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 

–“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

          16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul ”Modernizare sistem rutier pe DJ 301 A km 



0+000(Căţelu 100 A)-km2+900 (Glina) ” în vederea obţinerii de finanţări 

nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 

–“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

           17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare drum judeţean DJ 

184,  km 0+000  -  km 2+760,  Dascălu”  în  vederea  obţinerii  de  finanţări 

nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 

–“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

            18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice  pentru  obiectivul  :”Modernizare  sistem  rutier  pe  DJ  401 

Centură-  Limită de Judeţ Călăraşi,  km 0+000 – km 13+533” în vederea 

obţinerii  de  finanţări  nerambursabile  prin  intermediul  Programului 

Operaţional  Regional,  Axa 2  –“Îmbunătăţirea  infrastructurii  de  transport 

regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

            19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul :”Modernizare sistem rutier pe DJ 179 Periş – 

Buriaş,  km  0+000-  km  9+775”  în  vederea  obţinerii  de  finanţări 

nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 

–“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

            20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice  pentru  obiectivul  :”Modernizare  sistem  rutier  pe  DJ  401  A 

Vidra- Domneşti, km 0+000- km 28+209” în vederea obţinerii de finanţări 



nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 

–“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

            21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice  pentru  obiectivul  :”Modernizare  sistem  rutier  pe  DJ  143 

Dragomireşti,  km 0+000 –  km 5+605”  în  vederea  obţinerii  de  finanţări 

nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 

–“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

             22. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean 

Ilfov cu proiectul” Modernizare sistem rutier pe DJ 143 Dragomireşti ,km 

0+000 – km 5+605” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin 

intermediul  Programului  Operaţional  Regional,  Axa  2  –“Îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

   23. Proiect  de hotărâre privind aprobarea participării  Consiliului 

Judeţean  Ilfov  în  cadrul  “Programului  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea 

Resurselor  Umane 2007-2013”,  Axa prioritară  6:  Promovarea incluziunii 

sociale  ,  Domeniul  Major  de  Intervenţie  6.4,  “Iniţiative  transnaţionale 

pentru o piaţă inclusivă a muncii”, cu proiectul “Promovarea şi dezvoltarea 

incluziunii  pe  piaţa  muncii  a  şomerilor  de  lungă  durată  şi  a  tinerilor 

absolvenţi din judeţul Ilfov, prin cooperare transnaţională”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

             24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului 

Judeţean  Ilfov  în  cadrul  Programului  Operaţional  Sectorial  –Dezvoltarea 

Resurselor  Umane 2007-2013,  Axa Prioritară  6-  “Promovarea  Incluziunii 

Sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2- Îmbunătăţirea  accesului şi a 



participării  grupurilor  vulnerabile  pe  piaţa  muncii”  ,prin  proiectul 

”ÎMPREUNĂ (NE)SCHIMBĂM VIITORUL PREZENT”

            Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

   25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Stategic pentru 

anul 2011 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

            26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi 

Acoperire a Riscurilor al judeţului Ilfov.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

            27.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru mărirea 

capitalului social al S.C. CONTRANS ILFOV S.A.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

   28.  Proiect  de  hotărâre  privind  participarea  Judeţului  Ilfov  în 

proiectul “Dezvoltarea şi dotarea serviciilor specializate pentru intervenţii 

în regiunea Bucureşti Ilfov”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

   29. Proiect de hotărăre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov 

cu Consiliul Local al comunei Cernica, judeţul Ilfov în vederea realizării 

unui obiectiv de interes public.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

  30.   Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a 

unor  imobile  aflate  în  domeniul  public  al  statului  şi  administrarea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul de Poliţie Ilfov, 

în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

            31. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

nr. 88/14.07.2006 privind înfiinţarea şi susţinerea pe o perioadă de cel puţin 



5 (cinci) ani şi asigurarea contribuţiei de 10% din valoarea totală a finanţării, 

a  serviciilor  sociale  nou  create  prin  intermediul  Programului  de  Interes 

Naţional  “Combaterea  excluziunii  sociale  a  persoanelor  fără  adăpost  prin 

crearea de Centre Sociale de Urgenţă”. 

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

             32. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean  nr.  134/2010  pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii 

Consiliului  Judeţean  nr.  30/2008,  privind  constituirea  Asociaţiei  de 

dezvoltare intercomunitară Apa “ADIA-ILFOV”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

             33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie 

publică cu strigare a unui spaţiu medical nevândut şi a terenului aferent în 

proprietate privată a judeţului Ilfov.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

   34 . Diverse.

                                PREŞEDINTE

                         Cristache    Rădulescu

SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 

Monica Trandafir 


