
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

          PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
ppppprIE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 
29/22.04.2009  privind  definitivarea  „Programului anual de achiziţii publice 

pe anul 2010”, modificată i completată de Hotararea Consiliului Judetean Ilfovș  
nr.76/02.07.2010

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

Judeţean Ilfov nr.........../.....................;
- Raportul Direcţiei Lucrări Publice nr. ............/...................;
-  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;
-  Raportul de avizare al Comisiei de Administraţie Publică Locală, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţeneşti;
In  conformitate  cu  dispoziţiile  art.4,  alin.  4  din  Hotărârea  de  Guvern  nr. 

925/2006,  modificată  si  completată,  pentru  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de  concesiune  de  lucrări  publice  si  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii, 
modificată şi completată;

  In temeiul prevederilor art. 91 alin (3) lit.”f”, alin.(5), lit.a, pct.12  şi art. 97 
din Legea nr. 215/2001- a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi 
completată.

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr.1şi anexei nr.2 ale Hotărârii 
Consiliului Judeţean Ilfov  nr. 29/22.04.2010 privind  definitivarea  „Programului 
anual de achiziţii publice,  pe anul 2010”,  modificată i completată  de Hotarareaș  
Consiliului  Judetean  Ilfov  nr.76/02.07.2010,  conform  anexei,  ce  face  parte  din 
prezenta hotărâre.



Art.  II.  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  29/22.04.2009  privind 
definitivarea  „Programului anual de achiziţii publice pe anul 2010”,  se modifică 
corespunzător.

Art. III.  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

P R E Ş E D I N T E,
Cristache RĂDULESCU

      Avizează, 
SECRETAR AL JUDEŢULUI

            
        Monica TRANDAFIR

Nr. ........
Din ..................2010



Nr .................. din ................2010

                EXPUNERE DE MOTIVE

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV, autoritate  deliberativă a administraţiei publice 
locale constituită  la nivelul  judeţului  Ilfov,  conform dispoziţiilor   art.91 alin.(3),   lit.  f.), 
alin.(5),  lit.a, pct.12 şi art.97, administrează domeniul public şi domeniul privat al judeţului 
Ilfov.

Programul anual al  achizitiilor  publice cuprinde totalitatea contractelor pe care 
autoritatea  contractanta  intentionează sa le atribuie in decursul anului bugetar.

Pe  parcursul  executiei  bugetare  programul  anual  al  achizitiilor  publice  se  poate 
actualiza, pentru a fi pus de acord cu situatiile concrete cu care se confruntă autoritatea 
contractantă,  cu conditia asigurarii  fondurilor necesare realizarii acestuia. 

In conformitate cu prevederile dispozitiilor art.4, alin. 4 din Hotararea de Guvern 
nr.925/2006,  modificată  si  completată,  pentru  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie  publica din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr.34/2006 -privind atribuirea contractelor de achizitie  publica ,a 
contractelor  de concesiune de lucrari  publice  si  a  contractelor  de concesiune  de servicii 
modificata  si  completata,  obligatia  Consiliului  Judetean Ilfov  –  in  calitate  de  autoritate 
contractanta  este  aceea  de  a  definitiva  programul  anual  al  achizitiilor  publice,  după 
aprobarea bugetului propriu.

Tinand seama de rectificarea si  aprobarea bugetului propriu si ordinea de prioritati 
privind  actiunile  de  interventie  ale  anului  2010,   în  functie  de  necesitatile  obiective  de 
produse de servicii  si  de lucrari,  Directia Lucrari Publice,  a procedat la modificarea  şi 
completarea anexei nr.2 a  Hotarârii Consiliului Judetean Ilfov nr. 29/22.04.2009  privind 
definitivarea  „Programului  anual  de  achiziţii  publice  pe  anul  2010”,  modificată  iș  
completată de Hotararea Consiliului  Judetean Ilfov nr.76/02.07.2010,  în conformitate cu 
art.4 alin (8) din H.G. nr.925/2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică  din  Ordonanta  de  Urgenta  a 
Guvernului nr.34/2006 -privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor 
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificată şi 
completată.

Execuţia lucrărilor  care alcătuiesc programul sus amintit  vor fi finanţate  din sume 
alocate  din:buget  judeţean,  transferuri  de  la  bugetul  de  stat,  Hotărârea  de  Guvern 
nr.577/1997-  pentru  aprobarea   programului  privind   pietruirea drumurilor  comunale, 
alimentarea cu apă a satelor  la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, modificată  şi 
completată, împrumuturi extern derulate prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
şi alte surse legal atrase.

In  acest  sens  am initiat  prezentul  Proiect  de  Hotarare, pe  care  il  supunem  spre 
analiza si aprobare in sedinta Consiliul Judetean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

      VICEPREŞEDINTE,                           VICEPREŞEDINTE,

      Cristina MANICEA         Gheorghe ROMAN  

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov
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 Avand  in  vedere  necesitatile  obiective  de  produse,  servicii  si  lucrari,  de  gradul  de 
prioritate  al  acestora  precum  si  de  aprobarea  bugetului  propriu,  de  anticipari  cu  privire  la 
fondurile ce urmeaza sa fie alocate prin bugetul anual,  Directia Lucrari Publice a procedat la 
modificarea   „Programului  anual  de achizitii  publice pe anul  2010”, conform anexei  nr.2   la 
prezentul. 

In cazurile prevazute mai sus, achizitia publică se va face in baza unor note justificative 
aprobate  de  ordonatorul  de  credite,  cu  respectarea  prevederilor  din  Ordonanta  de  Urgenta 
nr.34/2006- privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificată şi completată.

Avand  in  vedere  prevederile  art.4,  alin.8  si  9  din  Hotararea  de  Guvern  nr.925/2006, 
modificata  si  completata,  pentru  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 –
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice 
si a contractelor de concesiune de servicii, modificată şi completată, Consiliul Judetean Ilfov are 
dreptul de a opera modificari sau completari ulterioare in programul anual al achizitiilor publice, 
modificari /completari ce au ca scop acoperirea unor necesitati ce nu au fost cuprinse initial in 
programul anual al achizitiilor publice –fiind condiţionat de asigurarea surselor de finantare.

Modificările  efectuate  în  Programul  anual  de  achizitii  publice  pe  anul  2010,  sunt 
următoarele:

Anexa 1:
Poziţia nr. 126 – „Amenajare platforme cântar auto în judeţul Ilfov” în valoare de 116.718 lei;
Pozi ia nr. 127 – „Reabilitare DJ 101 J, Sitaru Mănăstirea Sfântul Nicolae, km 0+000-km 1+500”ț  
în valoare de 2.388.888 lei;
Pozi ia  nr.  128  –  Elaborare  SF+PT+DDE  pentru  obiectivul  „Reabilitare  DJ  101  J,  Sitaruț  
Mănăstirea Sfântul Nicolae, km 0+000-km 1+500” în valoare  de 40.000 lei;
Pozi ia  nr.  129 –  “Modernizare  system rutier  DJ  101 B Gruiu  -  Lipia  2  km”  ț în  valoare  de 
1.600.000 lei .

Anexa 2:
Poziţia   nr.2.51  –  “Contractarea   unei  finan ări   rambursabile  (revolving)  în  valoare  deț  
100.000.000  lei de către CONSILIUL JUDE EAN ILFOV,  pentru finan area unor obiective deȚ ț  
investi ii de interes jude ean,  pe o durată de 1 an”ț ț .



In conformitate cu prevederile legale mai sus amintite,  anexat inaintam spre analiza si 
aprobare Consiliului Judetean Ilfov, Proiectul de Hotarare privind  modificarea  şi completarea 
anexei  nr.  2  a  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  29/22.04.2009   privind   definitivarea 
„Programului anual de achiziţii  publice pe anul 2010”, modificată  i completată de Hotarareaș  
Consiliului Judetean Ilfov nr.76/02.07.2010.

  

     DIRECTOR EXECUTIV,                                                   
Gabriel Mihai CONSTANTIN                                                  

    

                                                                                                          ŞEF SERVICIU,
                                                           LUCRĂRI PUBLICE ŞI ACHIZIŢII
                                                                  Constantin CĂLINOIU
 

 
            Întocmit/tehnoredactat
   Giuglia Anna-Maria CRISTU
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