
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 66 din 16.06.2010

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice cu indicatorii aferenţi, 

pentru proiectul „Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a aliniamentelor 

verzi stradale din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov” din „Planul Integrat de 

Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari”  în cadrul  Programului Operaţional 

Regional, Axa 1- „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere”  DMI 1.1– Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de 

dezvoltare urbană”.

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere: 
 -   Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  22  din  04.03.2010  privind 

participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Consiliul Local Voluntari, 
cu  proiectul  „Planul  Integrat  de  Dezvoltare  Urbană  a  Oraşului  Voluntari”   în 
cadrul  Programului Operaţional Regional, Axa 1- „Sprijinirea dezvoltării durabile 
a oraşelor – poli  urbani de creştere”  DMI 1.1–  Planuri  integrate de dezvoltare 
urbană, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană”, 

-    Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 66 din 16.06.2010 privind aprobarea 
documentaţiei  tehnico  –  economice  cu  indicatorii  aferenţi,  pentru  proiectul 
„Modernizarea  arhitecturală  şi  peisagistică  a  aliniamentelor  verzi  stradale 
din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov” din „Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a 
Oraşului  Voluntari”   în  cadrul   Programului  Operaţional  Regional,  Axa  1- 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”  DMI 1.1– 
Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană”.
  -    Expunerea de motive a Preşedintelui  şi Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr. ...../...........2011;

- Referatul  Serviciului  Public  de Cooperare Internă şi  Internaţională  al 
judeţului Ilfov nr.  ......../...........2011, înregistrat la Consiliul Judeţean 
Ilfov cu nr. ......./..........2011;

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 
      nr. ....../..........2011;



- Raportul de avizare al Comisiei  de buget, finanţe, bănci,  prognoze şi 
studii economice;

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

- Raportul  de  administraţie  publică  locală,  juridică,  apărarea  ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea  lucrărilor  publice,  arhitectură  şi  administrarea  domeniului 
public şi privat al judeţului;

În  conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.b), lit d) şi f), alin.(3) lit.d) 
şi alin.(5) lit.a)punctul 12 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată,cu modificările şi completarile ulterioare;

În temeiul  art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

 Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 66 din 16.06.2010 

se modifică şi se completează potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta Hotărâre.

Art. II Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 66 din 16.06.2010 

se modifică şi se completează corespunzător.

Art III  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

Avizează,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. ...........
Din  …………2011

http://www.cjilfov.ro/consiliul_judetean/comisii.htm#comorg
http://www.cjilfov.ro/consiliul_judetean/comisii.htm#comorg
http://www.cjilfov.ro/consiliul_judetean/comisii.htm#comorg


                                   
ROMÂNIA
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Nr.         din  

EXPUNERE DE MOTIVE

Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” are ca 
obiectiv – conform Programului Operaţional Regional - creşterea calităţii vieţii şi crearea de 
noi locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor 
urbane, inclusiv a serviciilor  sociale,  precum şi  prin dezvoltarea structurilor de sprijinire  a 
afacerilor şi a antreprenoriatului. 

Consiliul Judeţean Ilfov, prin Hotărârea Nr. 22 din 04.03.2010, a aprobat participarea 
Consiliului Judeţean în parteneriat cu Consiliul Local Voluntari în proiectul „Planul Integrat 
de Dezvoltare Urbană al Oraşului Voluntari”, proiect depus la Asociaţia pentru Dezvoltare 
Regională Bucureşti – Ilfov. 

În  urma   evaluării  proiectului  tehnic  şi  a  detaliilor  de  execuţie   ale  proiectului 
„Modernizarea arhitecturală  şi  peisagistică a aliniamentelor  verzi  stradale  din oraşul 
Voluntari, judeţul Ilfov”de către ADRBI au fost necesare următoarele modificări în cadrul 
proiectului:

I. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Valoarea  totala 
a  investitiei 
(INV)

Valori Cu TVA Valori Fara TVA
LEI EUR LEI EUR

Valoarea totala               14.727.40
6 

               3.433.44
2 

              11.907.61
5               2.776.056 

din care C+M               12.243.65
9 

               2.854.39
9 

                9.873.91
9               2.301.935 

Esalonarea investitiei (INV/C+M)
Anul I: INV              14.727.40

6 
echivalent a                3.433.44

2 
Euro

C+M              12.243.65
9 

echivalent a                2.854.39
9 

Euro

II.   a)  Valoarea  totala  a  proiectului  „Modernizare  arhitecturala  si  peisagistica  a 
aliniamentelor verzi stradale din orasul Voluntari, judetul Ilfov”, este de:  14.808.006,44 
lei  -  din care cheltuieli  eligibile:  10.945.265,21  lei,  cheltuieli  neeligibile:  1.027.349,30 lei, 
TVA 2.835.391,93 lei.



b) Cheltuielile  neeligibile  sunt in valoare de: 3.862.741,23 lei  -  din care  2.835.391,93 lei 
reprezentand TVA.

c) Contributia proprie a Orasului Voluntari la cheltuielile eligibile este in cuantum de 1%, 
respectiv 109.452,65 lei din valoarea eligibila a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare 
a cheltuielilor eligibile solicitate. Contributia Judetului Ilfov este in cuantum de 1%, respectiv 
109.452,65 lei din valoarea eligibila a proiectului

Având în vedere de cele de mai sus, propunem spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de 
hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico – economice cu indicatorii aferenţi, pentru 
proiectul „Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a aliniamentelor verzi stradale din 
oraşul  Voluntari,  judeţul  Ilfov”  din  „Planul  Integrat  de  Dezvoltare  Urbană  a  Oraşului 
Voluntari”   în  cadrul   Programului  Operaţional  Regional,  Axa  1-  „Sprijinirea  dezvoltării 
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”  DMI 1.1– Planuri integrate de dezvoltare urbană, 
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană”.

PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                 VICEPREŞEDINTE,
ROMAN GHEORGHE                                             CRISTINA MANICEA
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 Nr.        din   

R A P O R T

Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” are ca 
obiectiv – conform Programului Operaţional Regional - creşterea calităţii vieţii şi crearea de 
noi  locuri  de  muncă  în  oraşe,  prin  reabilitarea  infrastructurii  urbane  şi  îmbunătăţirea 
serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale,  precum şi prin dezvoltarea structurilor de 
sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. 

Consiliul Judeţean Ilfov, prin Hotărârea Nr. 22 din 04.03.2010, a aprobat participarea 
Consiliului  Judeţean  în  parteneriat  cu  Consiliul  Local  Voluntari  în  proiectul  „Planul 
Integrat de Dezvoltare Urbană al Oraşului Voluntari”, proiect depus la Asociaţia pentru 
Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov. 

În  urma   evaluării  proiectului  tehnic  şi  a  detaliilor  de  execuţie   ale  proiectului 
„Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a aliniamentelor verzi stradale din oraşul 
Voluntari, judeţul Ilfov”de către ADRBI au fost necesare următoarele modificări în cadrul 
proiectului:

I. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

Valoarea  totala 
a  investitiei 
(INV)

Valori Cu TVA Valori Fara TVA
LEI EUR LEI EUR

Valoarea totala               14.727.40
6 

               3.433.44
2 

              11.907.61
5               2.776.056 

din care C+M               12.243.65
9 

               2.854.39
9 

                9.873.91
9               2.301.935 

Esalonarea investitiei (INV/C+M)
Anul I: INV              14.727.40

6 
echivalent a                3.433.44

2 
Euro

C+M              12.243.65
9 

echivalent a                2.854.39
9 

Euro

II.   a)  Valoarea  totala  a  proiectului  „Modernizare  arhitecturala  si  peisagistica  a 
aliniamentelor verzi stradale din orasul Voluntari, judetul Ilfov”, este de: 14.808.006,44 



lei - din care cheltuieli eligibile:  10.945.265,21  lei, cheltuieli neeligibile:  1.027.349,30 lei, 
TVA 2.835.391,93 lei.

b) Cheltuielile neeligibile sunt in valoare de: 3.862.741,23 lei - din care  2.835.391,93 lei 
reprezentand TVA.

c) Contributia proprie a Orasului Voluntari la cheltuielile eligibile este in cuantum de 1%, 
respectiv  109.452,65  lei  din  valoarea  eligibila  a  proiectului  in  conditiile  rambursarii 
ulterioare a cheltuielilor eligibile solicitate. Contributia Judetului Ilfov este in cuantum de 
1%, respectiv 109.452,65 lei din valoarea eligibila a proiectului.    
                                                                                                              
                                                                                                                                                   

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

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă
Consilier

Gina Serbănescu
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