
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 182 din 30.10.2009 

privind depunerea Cererii de Finanţare aferentă proiectului „Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la 

Centrul de Plasament nr.5 Periş – judeţul Ilfov”

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Adresa Agenţiei de Dezvoltare Regională nr. 1552 din 09.03.2010 înregistrată la 

Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub  nr.  2015  din  12.03.2010  privind  solicitarea  de 

clarificări  necesare  continuării  procesului  de  verificare  a  Cererii  de  finanţare 

depusă de Consiliul Judeţean ilfov;

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean 

Ilfov înregistrată sub nr. ............ din .......................;

- Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 

înregistrat cu nr. .............. din ............................;

- 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;

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

integrare europeană;

- Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, 

protecţie copii, activităţi sportive de agrement şi turism. 

În conformitate cu prevederile :

- HG nr. 957/2007 privind regulile de eligibilitate  a cheltuielilor  efectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale;

- Ordinul nr 1.119 din 30.10.2007 emis de MDLPL privind aprobarea categoriilor de 

cheltuieli  eligibile  pentru  Domeniul  major  de  intervenţie  3.2 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/extinderea  şi  echiparea  infrastructurii 

serviciilor sociale;

- Ordinul nr.  2.392 din 13.12.2007 emis de MEF, privind aprobarea categoriilor  de 

cheltuieli  eligibile  pentru  Domeniul  major  de  intervenţie  3.2 

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/extinderea  şi  echiparea  infrastructurii 

serviciilor sociale;

În temeiul art.91 alin.(3) lit.”f”, art.97 şi art.126 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE :

Art. I Art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.182 din 30.10.2009 se modifică şi 

va avea următorul conţinut: Se aprobă depunerea Cererii de Finanţare aferentă proiectului 

„Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea,  extinderea  şi  echiparea  infrastructurii 

sociale  la  Centrul  de  Plasament  nr.5  Periş  –  judeţul  Ilfov”în  cadrul  Programului 

Operaţional Regional,  Axa Prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. Valoarea 

totală a investiţiei este de 3.499.987,24 lei  19% TVA inclus. 



 Art. II Art. 2. al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.182 din 30.10.2009 se modifică 

şi  va  avea  următorul  conţinut:  Se  aprobă  contribuţia  proprie  a  judeţului  Ilfov  în 

valoare de 58.655,89 lei, reprezentând 2% din valoarea totala eligibilă a proiectului;

Art.  III  Se  împuterniceşte  domnul  preşedinte  Cristache  Rădulescu  să  semneze 

Contractul de finanţare;

Art. IV  Hotărârea Consiliului  Judeţean Ilfov nr.182 din 30.10.2009 se modifică şi se 

completează corespunzător, iar Hotărârea Consiliului Jude ean Ilfov nr.31 din 22.04.2010ț  

î i încetează aplicabilitatea;ș

Art.  V.  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 ........................ 2010



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ……… din ………………2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul „Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea,  extinderea  şi  echiparea 

infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr. 5 Periş – judeţul Ilfov” se înscrie în 

Domeniul major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea/extinderea 

şi  echiparea infrastructurii  serviciilor  sociale”  are   ca Obiectiv  specific  îmbunătăţirea 

calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin pentru asigurarea unui acces egal al 

cetăţenilor la astfel de servicii.

Pentru realizarea acestui obiectiv sunt necesare următoarele surse de finanţare:

SURSE DE FINANTARE / PERIS

NR. 
CRT.

SURSE DE FINANŢARE VALOARE (lei)

I Valoarea totală a proiectului, 
d.c.:

3.499.897,24

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 15.000,00

b. Valoarea eligibilă a proiectului 2.932.794,57

c. TVA 552.102,67

II Contribuţia proprie în proiect, 
d.c.:

58.655,89

a. Contribuţia solicitantului la 
cheltuielile eligibile

58.655,89



b. Contribuţia solicitantului la 
cheltuielile neeligibile

0,00

c. Autofinanţarea proiectului* 0,00

III TVA  552.102,67

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

2.874.138,68

Valoarea totală a investiţiei de 3.499.897,24 lei în loc de 3.446.942 lei  19% 

TVA inclus, cât era aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.182 din 

30.10.2009.

Contribuţia proprie a judeţului  Ilfov în valoare de 58.655,89 lei  în loc de 

68.939,00 lei reprezentând 2% din valoarea totala eligibilă a proiectului, aşa cum a fost 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.182 din 30.10.2009.

Pentru aceasta am iniţiat proiectul de hotărâre pe care îl supunem spre dezbatere 

şi aprobare plenului Consiliului Judeţean Ilfov.  

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

Cristina MANICEA   Gheorghe ROMAN



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă

Nr. ……… din ……..…2010

RAPORT 

Centrul  poate  adăposti  un  număr de  maxim 50 de copii  (între  2  şi  18 ani), 

respectiv  25 de fete şi  25 de băieti  şi  cuprinde spaţii  de cazare,  spaţii  administrativ-

gospodăreşti şi de învăţământ. 

În vederea asigurării  securităţii  şi  disciplinei în cadrul  centrului,  s-a recurs la 

gruparea rezidenţilor pe sexe şi respectiv categorii de vârstă. Astfel, corpul C18 cuprinde 

dormitoarele pentru fete, iar corpul C9 spaţiile de cazare pentru băieţi.

 Spaţiile  de  cazare  existente  însumează  o  suprafaţă  totală  de  89,20  mp, 

echivalentul  pentru  maxim  14  persoane  din  totalul  necesar  de  25  (minim  6mp/pat). 

Având  în  vedere  că  restul  spaţiilor  existente  corespund  ca  gabarite  şi  circulaţii 

funcţiunilor atribuite, este imposibilă transformarea acestora în spaţii de cazare. 

În aceste condiţii, suplimentarea spaţiilor de cazare pentru fete se poate realiza 

prin  Mansardarea  podului  în  volumul  existent  al  acoperisului.  Datorită  atât 

configuraţiei şi structurii acoperisului cât şi accesului casei scării la acest nivel, spaţiul de 

pod rezultat permite lucrări de compartimentare.  

Pentru realizarea acestui obiectiv sunt necesare următoarele surse de finanţare:



SURSE DE FINANTARE / PERIS

NR. 
CRT.

SURSE DE FINANŢARE VALOARE (lei)

I Valoarea totală a proiectului, 
d.c.:

3.499.897,24

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 15.000,00

b. Valoarea eligibilă a proiectului 2.932.794,57

c. TVA 552.102,67

II Contribuţia proprie în proiect, 
d.c.:

58.655,89

a. Contribuţia solicitantului la 
cheltuielile eligibile

58.655,89

b. Contribuţia solicitantului la 
cheltuielile neeligibile

0,00

c. Autofinanţarea proiectului* 0,00

III TVA  552.102,67

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

2.874.138,68

Valoarea totală a investiţiei de 3.499.897,24 lei în loc de 3.446.942 lei  19% 

TVA inclus, cât era aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.182 din 

30.10.2009.

Contribuţia proprie a judeţului  Ilfov în valoare de 58.655,89 lei  în loc de 

68.939,00 lei reprezentând 2% din valoarea totala eligibilă a proiectului, aşa cum a fost 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.182 din 30.10.2009.

În  temeiul  art.91  alin.(3)  lit.”f”,  art.97  şi  art.126  din  Legea  nr.  215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  dar 

şi  de  faptul  că  acest  proiect  contribuie  la  îndeplinirea  obiectivelor  asumate  în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,  am întocmit proiectul de 

hotărâre  alăturat  pe  care  îl  supunem  spre  dezbatere  şi  aprobare  în  şedinţa 

Consiliului Judeţean Ilfov.   



Ţinând seama de cele precizate am iniţiat Prtoiectul de Hotărâre alăturat pe care îl 

supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

 

     DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI

  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ       DIRECŢIA ECONOMICĂ

            

Director Executiv, Director Executiv,

      Irina SULIMAN            Bogdan COSTEA

DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE             SERVICIUL LUCRĂRI PUBLICE ŞI    

ACHIZIŢII

Director Executiv,                 Şef Serviciu,

       Gabriel CONSTANTIN       Constantin CĂLINOIU

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI REFORMĂ,

Daniela GRECU


	 	Spaţiile de cazare existente însumează o suprafaţă totală de 89,20 mp, echivalentul pentru maxim 14 persoane din totalul necesar de 25 (minim 6mp/pat). Având în vedere că restul spaţiilor existente corespund ca gabarite şi circulaţii funcţiunilor atribuite, este imposibilă transformarea acestora în spaţii de cazare. 
	În aceste condiţii, suplimentarea spaţiilor de cazare pentru fete se poate realiza prin Mansardarea podului în volumul existent al acoperisului. Datorită atât configuraţiei şi structurii acoperisului cât şi accesului casei scării la acest nivel, spaţiul de pod rezultat permite lucrări de compartimentare.  

