
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE
HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al
al judeţului ILFOV pe anul 2011

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi a Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

înregistrată sub nr. 2791/ 05.04.2011;

- Raportul Preşedintelui înregistrat sub nr.2792/05.04.2011;         

- Raportul Direcţiei Economice înregistrat sub nr.2793/05.04.2011;

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

economice;

- 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 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;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al Comisiei de cultură, conservarea monumentelor istorice, 

culte şi minorităţi;

- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului;

- Adresa  Ministerului  Dezvoltării  Regionale   şi  Turismului  nr.20577/10.03.2011, 

coordonează  şi  asigură  realizarea  Programului  privind  Sistemul   informaţional 

specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, la nivel naţional ;
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- Adresa  Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  si  Turismului  nr.22106/DGLP/ 

16.03.2011,  privind  Programul  de  alimentare  cu  apa,  canalizare  si  epurarea 

apelor uzate la sate , aprobat in H.G 1256/2005 ; de modificare şi completare a 

H.G nr.577/1997;

- Conform  adresei  nr.20586/EC/10.03.2011,  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi 

Turismului,  transmite  alocaţiile  bugetare  pe  anul  2011,  privind  Programul  de 

pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local 

clasate,  aprobat  prin  H.G nr.  1256/2005,  de  modificare  şi  completare  a  H.G 

nr.577/1997;

- Prevederilor  art.19,  alin.  2,  din  Legea  nr.273/2006,  privind  finanţele  publice 

locale, modificată şi completată;

-  În temeiul art. 91, alin. 1, lit. ”b”, alin.3 lit.”a”, art. 97 şi art.115 din Legea nr. 

215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicata,  modificată  şi 

completată;

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1.  Se rectifica bugetul local al Judeţului Ilfov pe anul 2011, atât la partea de 

venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor nr.1;  4; 5; 9;  care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă majorarea  la capitolul 51.02 - Autorităţi Executive, în valoare 

totală de 1.502.500 lei.

 
Art.3.  Se aprobă  majorarea  la  capitolul  59.02 - Aparare,  Ordine Publică  şi 

Siguranţă Natională, în valoare totală de 20.000 lei, din care pentru  Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov suma de 20.000 lei. 

Art.4.  Se aprobă majorarea la capitolul 67.02 - Cultură, recreere şi religie, în 

valoare totală de 360.000 lei. 

Art.5.  Se aprobă majorarea la capitolul 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială, 

în valoare totală de 21.446 lei. 
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Art.6.  Se aprobă majorarea la capitolul  84.02 - Transporturi, în valoare totală 

de  16.778.454 lei,  din care 1.000.000 lei  pentru cofinantare program H.G.577/1997, 

necesara  finalizarii  ociectivului  de  investitii  ,,Reabilitare  pe  strada  Rezervelor,  comuna 

Chiajna’’. 

Art.7. Se  aprobă  fondurile  speciale  pe  unităţi  administrativ-teritoriale,  în  baza 

Hotărârii Guvernului nr. 577/1997, modificată şi completată de H.G nr.1256/2005, privind 

Programul de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate la sate , conform 

Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă listele obiectivelor de investiţii pe anul 2011 la nivelul prevăzut în 

Anexa nr. 5;

Art.9. Se  aprobă  fondurile  speciale  pe  unităţi  administrativ-teritoriale,  pentru 

realizarea Programului privind Sistemul  informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar 

şi  băncilor  de date urbane,  la nivel  naţional ,  conform  Anexei  nr.  9,  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 .  Direcţiile de Specialitate ale Consiliului Judeţean, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

P R E Ş E D I N T E,

CRISTACHE RĂDULESCU

          Avizează,
                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

          MONICA TRANDAFIR

 Nr. __                                                                   
 Din _________  2011



ROMÂNIA     
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN      

            PREŞEDINTE               
Nr. 2791/05.04.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2011

Conform prevederilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile locale pot aproba rectificări bugetare ca 

urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Analizând execuţia direcţiei de trezorerie Ilfov la data de 30.03.2011, pentru bugetul 

propriu, a rezultat o depasire a veniturilor proprii  încasate efectiv la  trimestrul I,  faţă de 

planificat, în sumă de 1.912.778 lei.

În  baza  adresei  nr. 20577/10.03.2011,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub 

nr.2156/16.03.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, transmite sumele bugetare 

pe  anul  2011 alocate  Judeţului  Ilfov  pentru  derularea   Programului  privind  Sistemul 

informaţional specific domeniului imobiliar- edelitar şi băncilor de date urbane,  oraşului Buftea 

în valoare de 40.000 lei.

1. Cu ordinele de plată nr.614,615,616/09.02.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului ramburseaza la Proiectul nr.7061(cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 401, 

D – Darasti – 1 Decembrie, km 00+000 –km.5+500”– AXA 2 dom 2.1 – POR  - FEDR –APL, 

urmatoarele sume:

- 1.029.301,49 lei,  rambursare conform cerere 1;

-    437.225,41 lei, rambursare T.V.A – APL;

-    209.503,84 lei, cofinantare BS – APL.

2. Cu ordinele de plată nr.1137,1138,1139/14.03.201, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului ramburseaza la  Proiectul nr.5368  (cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 

101 C, DN1 – Căldaruşani, km 0+000 –km.10+780, respectiv km.14+700- km 21+072”– AXA 

2 dom 2.1 – POR  - FEDR –APL, urmatoarele sume:

- 3.132.989,93 lei, rambursare rambursare conform cerere 1;

- 1.330.575,47 lei, rambursare T.V.A – APL;

-    637.688,21 lei, cofinantare BS – APL.
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3. Cu ordinele de plată nr.1034,1035,1036/07.03.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului  ramburseaza la Proiectul nr.954  (cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 

100, tronson V Ganeasa –Branesti, km 20+485 –km.25+985,”– AXA 2 dom 2.1 – POR  - FEDR 

–APL, urmatoarele sume:

- 4.010.552,05 lei, rambursare rambursare conform cerere 2;

-    889.975,18 lei, rambursare T.V.A – APL;

-    533.194,78 lei, cofinantare BS – APL.

În baza adresei nr. 20586/EC/10.03.2011,  înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub 

nr.2313/21.03.2011, Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Turismului,  transmite  creditele 

bugetare pe anul  2011 alocate Judeţului  Ilfov pentru derularea  Programului  de pietruire, 

reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate aprobat prin H.G. 

nr.1256/2005, de modificare şi completare a H.G. nr.577/1997,  in valoare de 4.537.170 lei.

Cu  adresa  nr.22106/DGLP/16.03.2011,  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi 

Turismului, transmite Programul de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate 

la sate, aprobat in H.G 1256/2005, de modificare şi completare a H.G nr.577/1997, pentru 

anul 2011.

Cu ordinul de plată nr.1149/05.04.2011, Niro Investment S.A virează suma de 21.446 

lei,  reprezentând  sponsorizare  către  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia 

Copilului, în baza contractului nr.30111002/30.11.2010

Supunem Consiliului  Judeţean aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2011.

P R E Ş E D I N T E,

CRISTACHE   RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                             VICEPREŞEDINTE,
         CRISTINA  MANICEA                         GHEORGHE   ROMAN



ROMÂNIA     
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN      

            PREŞEDINTE               
Nr. 2792/05.04.2011

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2011

Având în vedere prevederile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 

publice  locale,  pe  parcursul  exerciţiului  bugetar,  autorităţile  locale pot  aproba  rectificări 

bugetare ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Analizând execuţia direcţiei de trezorerie Ilfov la data de 30.03.2011, pentru bugetul 

propriu, a rezultat o depasire a veniturilor proprii  încasate efectiv la trimestrul I,  faţă de 

planificat, în sumă de 1.912.778 lei.

În  baza  adresei  nr. 20577/10.03.2011,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub 

nr.2156/16.03.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, transmite sumele bugetare 

pe  anul  2011 alocate  Judeţului  Ilfov  pentru  derularea   Programului  privind  Sistemul 

informaţional specific domeniului imobiliar- edelitar şi băncilor de date urbane,  oraşului Buftea 

în valoare de 40.000 lei.

1. Cu ordinele de plată nr.614,615,616/09.02.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului ramburseaza la Proiectul nr.7061(cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 401, 

D – Darasti – 1 Decembrie, km 00+000 –km.5+500”– AXA 2 dom 2.1 – POR  - FEDR –APL, 

urmatoarele sume:

- 1.029.301,49 lei,  rambursare conform cerere 1;

-    437.225,41 lei, rambursare T.V.A – APL;

-    209.503,84 lei, cofinantare BS – APL.

2. Cu ordinele de plată nr.1137,1138,1139/14.03.201, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului ramburseaza la  Proiectul nr.5368  (cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 

101 C, DN1 – Căldaruşani, km 0+000 –km.10+780, respectiv km.14+700- km 21+072”– AXA 

2 dom 2.1 – POR  - FEDR –APL, urmatoarele sume:

- 3.132.989,93 lei, rambursare rambursare conform cerere 1;

- 1.330.575,47 lei, rambursare T.V.A – APL;

-    637.688,21 lei, cofinantare BS – APL.
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3. Cu ordinele de plată nr.1034,1035,1036/07.03.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului  ramburseaza la Proiectul nr.954  (cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 

100, tronson V Ganeasa –Branesti, km 20+485 –km.25+985,”– AXA 2 dom 2.1 – POR  - FEDR 

–APL, urmatoarele sume:

- 4.010.552,05 lei, rambursare rambursare conform cerere 2;

-    889.975,18 lei, rambursare T.V.A – APL;

-    533.194,78 lei, cofinantare BS – APL.

În baza adresei nr. 20586/EC/10.03.2011,  înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub 

nr.2313/21.03.2011, Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Turismului,  transmite  creditele 

bugetare pe anul  2011 alocate Judeţului  Ilfov pentru derularea  Programului  de pietruire, 

reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate aprobat prin H.G. 

nr.1256/2005, de modificare şi completare a H.G. nr.577/1997,  in valoare de 4.537.170 lei.

Cu  adresa  nr.22106/DGLP/16.03.2011,  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi 

Turismului, transmite Programul de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate 

la sate, aprobat in H.G 1256/2005, de modificare şi completare a H.G nr.577/1997, pentru 

anul 2011.

Cu ordinul de plată nr.1149/05.04.2011, Niro Investment S.A virează suma de 21.446 

lei,  reprezentând  sponsorizare  către  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia 

Copilului, în baza contractului nr.30111002/30.11.2010

Supunem Consiliului  Judeţean aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2011.

P R E Ş E D I N T E,

CRISTACHE   RĂDULESCU



ROMÂNIA     
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN      

           DIRECTIA ECONOMICA
                BIROUL BUGET, VENITURI SI CHELTUIELI              

Nr. 2793/05.04.2011

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2011

Potrivit prevederilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile locale pot aproba rectificări bugetare ca 

urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Analizând execuţia direcţiei de trezorerie Ilfov la data de 30.03.2011, pentru bugetul 

propriu, a rezultat o depasire a veniturilor proprii  încasate efectiv la trimestrul I,  faţă de 

planificat, în sumă de 1.912.778 lei.

În  baza  adresei  nr. 20577/10.03.2011,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub 

nr.2156/16.03.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, transmite sumele bugetare 

pe  anul  2011 alocate  Judeţului  Ilfov  pentru  derularea   Programului  privind  Sistemul 

informaţional specific domeniului imobiliar- edelitar şi băncilor de date urbane,  oraşului Buftea 

în valoare de 40.000 lei.

1. Cu ordinele de plată nr.614,615,616/09.02.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului ramburseaza la Proiectul nr.7061(cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 401, 

D – Darasti – 1 Decembrie, km 00+000 –km.5+500”– AXA 2 dom 2.1 – POR  - FEDR –APL, 

urmatoarele sume:

- 1.029.301,49 lei,  rambursare conform cerere 1;

-    437.225,41 lei, rambursare T.V.A – APL;

-    209.503,84 lei, cofinantare BS – APL.

2. Cu ordinele de plată nr.1137,1138,1139/14.03.201, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului ramburseaza la  Proiectul nr.5368  (cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 

101 C, DN1 – Căldaruşani, km 0+000 –km.10+780, respectiv km.14+700- km 21+072”– AXA 

2 dom 2.1 – POR  - FEDR –APL, urmatoarele sume:

- 3.132.989,93 lei, rambursare rambursare conform cerere 1;

- 1.330.575,47 lei, rambursare T.V.A – APL;

-    637.688,21 lei, cofinantare BS – APL.
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3. Cu ordinele de plată nr.1034,1035,1036/07.03.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului  ramburseaza la Proiectul nr.954  (cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 

100, tronson V Ganeasa –Branesti, km 20+485 –km.25+985,”– AXA 2 dom 2.1 – POR  - FEDR 

–APL, urmatoarele sume:

- 4.010.552,05 lei, rambursare rambursare conform cerere 2;

-    889.975,18 lei, rambursare T.V.A – APL;

-    533.194,78 lei, cofinantare BS – APL.

În baza adresei nr. 20586/EC/10.03.2011,  înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub 

nr.2313/21.03.2011, Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Turismului,  transmite  creditele 

bugetare pe anul  2011 alocate Judeţului  Ilfov pentru derularea  Programului  de pietruire, 

reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate aprobat prin H.G. 

nr.1256/2005, de modificare şi completare a H.G. nr.577/1997,  in valoare de 4.537.170 lei.

Cu  adresa  nr.22106/DGLP/16.03.2011,  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi 

Turismului, transmite Programul de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate 

la sate, aprobat in H.G 1256/2005, de modificare şi completare a H.G nr.577/1997, pentru 

anul 2011.

Cu ordinul de plată nr.1149/05.04.2011, Niro Investment S.A virează suma de 21.446 

lei,  reprezentând  sponsorizare  către  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia 

Copilului, în baza contractului nr.30111002/30.11.2010

Supunem Consiliului  Judeţean aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2011.

DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA 

BIROUL BUGET, VENITURI SI  CHELTUIELI,
                                                                                    MARILENA PADURE
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