
ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, 
 în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public 

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:
− Adresa  Primăriei  comunei  1  Decembrie  nr.  3903/28.07.2010,  înregistrată  la 

Consiliul Judeţean Ilfov sub nr. 7293/30.07.2010;

− Expunerea de motive a Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov 

nr _____/______________;

− Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 

______/_______________;

− 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,  lucrări 

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

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

economice;

     În  baza  art.91  alin.1  lit.e)  şi  f),  alin.6   lit.c)  din  Legea  nr.215/2001  a 

administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi  completată,  şi   prevederile 

art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată si completată;



În  temeiul  art.97  din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale, 

republicată, modificată si completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al 

comunei  1  Decembrie,   în  vederea  realizării  în  comun a  obiectivului  „Reparaţii  şi 

reabilitare la corpurile A şi B ale şcolii cu clasele I-VIII nr.1 din comuna 1 Decembrie”, 

Consiliul Judeţean Ilfov participând cu suma de _________ lei, în funcţie de veniturile 

încasate la bugetul local al judeţului Ilfov.

Art.2  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să încheie 

Contractul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Ilfov şi Consiliul Local al comunei 1 

Decembrie, contract  prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE

Cristache Rădulescu

                                                                                  Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                         Monica Trandafir

Nr.____

Din _________ 2010



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.______/______________

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin adresa Consiliului Local al comunei 1 Decembrie nr. 3903/28.07.2010, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub nr. 7293/30.07.2010, s-a solicitat sprijinul 

financiar privind realizarea obiectivului ,,Reparaţii şi reabilitare la corpurile A şi B ale 

şcolii cu clasele I-VIII nr.1 din comuna 1 Decembrie”.

Art.91  alin.1  lit.e  din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale, 

republicată, modificată şi completată precizează:

    ,, (1)  Consiliul  judeţean  îndeplineşte  următoarele  categorii  principale  de  
atribuţii:
    .......................................................................................................

    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională;”

Conform  dispoziţiilor  art.91  alin.6  lit.c)  din  Legea  nr.215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată, ,,Consiliul judetean 

hotărăşte, în condiţiile legii,  cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-

teritoriale  din ţară ori  din străinătate,  precum şi  aderarea la asociaţii  naţionale şi  

internaţionale  ale  autoritătilor  administraţiei  publice  locale,  în  vederea promovării  

unor interese comune.” ;

Potrivit   art.35  din  Legea  nr.273/2006  privind  finanţele  publice  locale, 

modificată si completată :

 ,,(1) Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru 



realizarea  unor  lucrări  şi  servicii  publice  locale.  Colaborarea  ori  asocierea  se 

realizează pe bază de contracte de asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare 

reprezentând contribuţia fiecărei autoritati a administratiei publice locale implicate.  

Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite,  

în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat in colaborare sau  

asociere.” 

  Faţă de cele precizate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat 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._______/______________

        RAPORT

Prin adresa Consiliului Local al comunei 1 Decembrie nr. 3903/28.07.2010, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub nr. 7293/30.07.2010, s-a solicitat sprijinul 

financiar privind realizarea obiectivului ,,Reparaţii şi reabilitare la corpurile A şi B ale 

şcolii cu clasele I-VIII nr.1 din comuna 1 Decembrie”.

Art.91  alin.1  lit.e  din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale, 

republicată, modificată şi completată precizează:

    ,, (1)  Consiliul  judeţean  îndeplineşte  următoarele  categorii  principale  de  
atribuţii:
    .......................................................................................................

    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională;”

Potrivit   art.35  din  Legea  nr.273/2006  privind  finanţele  publice  locale, 

modificată si completată : 

 (1) Autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru  

realizarea  unor  lucrări  şi  servicii  publice  locale.  Colaborarea  ori  asocierea  se 

realizează pe bază de contracte de asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare 

reprezentând contribuţia fiecărei autoritati a administratiei publice locale implicate.  

Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite,  

în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat in colaborare sau  

asociere.“.



Faţă  de cele  precizate  mai  sus  şi  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în 

vigoare,  am întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

       Direcţia Juridică şi              Direcţia Economică  
                Administraţie Publică
                   Director Executiv,                                         Director Executiv,
           Irina Suliman                              Bogdan Costea
                  

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

                      Adela-Steliana  Ralea                                   Marilena Pădure
                                     

                                                                              


