
R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul:
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din Judeţul 
Ilfov - DJ 401, km 6+520(Centura Bucureşti)– km 19+000(Limita jud. 

Giurgiu)”– în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul 
Programului Operaţional Regional, Axa 2 -„Îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport regionale şi locale” 

Consiliul Judeţean  Ilfov :

Având în vedere:
• Expunerea  de  motive,  a Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov, înregistrată sub nr. ........... din ..............2011;
• Raportul Direcţiei Lucrări Publice, Serviciul Patrimoniu şi Administrare 

Drumuri Judeţene, înregistrat sub nr. ............... din ..............2011;
• Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi 

studii economice;
• Raportul  de  avizare al  Comisiei  de  Administraţie  Publică  Locală, 

Juridică, Apararea Ordinii Publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti;

• Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ, 
privatizare şi integrare europeană;

• Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
lucrări publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului.

Potrivit  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.759/2007 privind  regulile  de 
eligibilitate  a  cheltuielilor  efectuate  în  cadrul  operaţiunilor  finanţate  prin 
programele operaţionale

Ţinând  cont  de  prevederile  Ordinului  comun  al  Ministrului  dezvoltării, 
lucrărilor  publice  şi  Ministrului  Economiei  şi  finanţelor  nr.914/2007,  pentru 
aprobarea  categoriilor  de  cheltuieli  eligibile  pentru  domeniul  major  de 
intervenţie  “Reabilitarea şi  modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane – inclusiv construcţia – reabilitarea şoselelor de centură” în cazul axei 



prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii  de transport  regionale şi locale”   din 
cadrul programului operaţional regional 2007-2013.

În conformitate cu prevederilor  91 alin. (1), lit. b), lit.d) şi lit.f), alin. 5, lit. a) 
punctul  12  din  Legea  nr.  215/2001  –  a  administraţiei  publice  locale, 
republicată modificată şi completată.

În temeiul prevederilor art.  97 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei 
publice locale, republicată modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. – Se aprobă, participarea Consiliului  Judeţean Ilfov cu proiectul: 
„Reabilitarea şi  modernizarea reţelei  de drumuri  judeţene din Judeţul 
Ilfov  -  DJ  401,  km  6+520(Centura  Bucureşti)–  km  19+000(Limita  jud. 
Giurgiu)”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului 
Operaţional  Regional  2007-2013, AXA 2 – „Imbunătăţirea infrastructurii  de 
transport regionale şi locale”.

Art. 2. –În cazul obţinerii finanţării externe pentru proiect, se aprobă plata 
cofinanţării  cu  2%  din  valoarea  cheltuielilor  eligibile,  precum  şi  plata 
cheltuielilor neeligibile aferente acestui proiect, în conformitate cu prevederile 
legale.

Art.  3. - Se aprobă asigurarea de către beneficiar a resurselor financiare 
necesare  implementării  optime  a  proiectului  în  condiţiile  rambursării/ 
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale şi a cheltuielilor 
care intervin în perioada de implementare.

Art.  4.  –  Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să 
semneze  contractul  de  grant,  precum  şi  celelalte  documente  aferente 
proiectelor.

Art.  5. – Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor 
duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

                PREŞEDINTE
        Cristache RĂDULESCU     

                                                                                                      AVIZEAZĂ,
                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                            Monica  TRANDAFIR
                                                                                       
               

 
   Nr.________               
                                                                                         
   Din _________2011



    

ROMÂNIA                                                                               
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
Nr.______din ________  2011

EXPUNERE DE MOTIVE

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV,  în  calitate  de  administrator  al  drumurilor 
judeţene,  are  obligaţia  de  a  asigura  realizarea  lucrărilor  de  întreţinere,  reparaţii 
administrative şi exploatare a acestora conform exigenţelor normative în vigoare, 
pentru siguranţa şi confortul circulaţiei.

Conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 457/1997 şi a prevederilor 
Ordonanţei  Guvernului  nr.  43/1997  –  privind  regimul  drumurilor,  republicată, 
modificată şi completată, toate lucrările de reparaţii curente şi capitale la drumurile 
judeţene  trebuie  să  fie  executate  având  la  bază  o  documentaţie  tehnico  – 
economică. 

Având în vedere creşterea exponenţială a traficului rutier, precum şi nevoia 
accentuată de asigurare a mobilităţii, aceasta fiind un factor favorizant al dezvoltării 
regionale, direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov au demarat 
proceduriile  de  obţinere  de  fonduri  nerambursabile  prin  intermediul  Programului 
Operaţional Regional, AXA 2 – „Imbunătăţirea infrastructurii de transport regionale 
şi locale”.

Necesitatea  modernizării  drumului  judeţean  DJ  401,  km  6+520(Centura 
Bucureşti)–  km  19+000(Limita  jud.Giurgiu),  din  judeţul  Ilfov,  reiese  din  starea 
deplorabilă a drumurilor judeţene şi pentru a avea o reţea stradală bine dezvoltată 
şi  dimensionată  pentru  atragerea  de  investiţii  pentru  dezvoltarea  economică  a 
judeţului Ilfov.

Luând în considerare art. 91, alin. 1, lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 – 
a administraţiei publice locale, republicată modificată şi completată.

În acest  scop am iniţiat Proiectul de Hotărâre alăturat pentru obiectivul mai 
sus menţionat, pe care îl supun spre analiză şi aprobare în şedinţa CONSILIULUI 
JUDEŢEAN.

PREŞEDINTE
Cristache RĂDULESCU

    VICEPREŞEDINTE,                                                  VICEPREŞEDINTE,
     Gheorghe ROMAN                                                    Cristina MANICEA



               

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE,                                                             
SERVICIUL  PATRIMONIU  ŞI                                                       
ADMINISTRARE DRUMURI JUDEŢENE 
 Nr.______din ________  2011

RAPORT

Necesitatea  modernizării  drumurilor  judeţene  din  judeţul  Ilfov  reiese  din  starea 
deplorabilă  a  drumurilor  judeţene şi  pentru  a avea o  reţea stradală  bine dezvoltată  şi 
dimensionată pentru atragerea de investiţii pentru dezvoltarea economică a judeţului Ilfov.

Obiectivul general al  proiectului  îl  reprezintă modernizarea drumului judeţean  DJ 
401, km 6+520 (Centura Bucureşti)– km 19+000 (Limita jud.Giurgiu), din judeţul Ilfov, 
în  vederea asigurării  unei  circulaţii  fluente  a  mijloacelor  auto  în  sectorul  respectiv  din 
judeţul  Ilfov.  Scopul  proiectului  este  acela  de  a  impulsiona  circulaţia  mărfurilor  şi  a 
capitalului în vederea creşterii competitivităţii economice a agenţilor economici din judeţ, 
asigurarea unei conexiuni rutiere de calitate între localităţi.
        Pentru  aducerea drumului  judeţean DJ 401 la  parametrii  clasei  tehnice  III,  în 
conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, se impun următoarele lucrări:

• refacerea suprafeţei drumului;
• refacerea fundaţiei drumului;
• realizarea acostamentelor;
• execuţia casetelor de lărgire;
• relizarea podeţelor de acces în proprietăţi;
• montarea bordurilor;
• rezolvarea problemei scurgerii apelor;
• realizarea sau refacerea trotuarelor.

    Prin  Ghidul  Solicitantului  –  Programului  Operaţional  Regional  2007 – 2013 – Axa 
prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” – „Reabilitarea 
şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea 
şoselelor  de centură” se aprobă asigurarea de către  beneficiar  a  resurselor  financiare 
necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a 
cheltuielilor  din  instrumente  structurale  şi  a  cheltuielilor  care  intervin  în  perioada  de 
implementare.

Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  propunem spre  analiză  Proiectul  de 
Hotărâre  privind  participarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  proiectul:„Reabilitarea  şi 
modernizarea  reţelei  de  drumuri  judeţene  din  Judeţul  Ilfov  -  DJ  401,  km  6+520 
(Centura Bucureşti)– km 19+000 (Limita jud.Giurgiu)”– în cadrul licitaţiei de finanţare 
lansate  prin  intermediul  Programului  Operaţional  Regional,  Axa  2  -„Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport regionale şi locale” .

DIRECTOR  EXECUTIV  D.L.P.,
Gabriel – Mihai CONSTANTIN

                                                                                               ŞEF SERVICIUL P.A.D.J.,
                                            Adrian CIRIRIALĂ

           Întocmit,
Alexandrina MARICA
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