
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  participarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  proiectul 
„DEZVOLTAREA  SI  DOTAREA  BAZELOR  OPERATIONALE 
PENTRU INTERVENTII IN SITUATII DE URGENTA IN REGIUNEA 
BUCURESTI  ILFOV” în  cadrul Programului  Operaţional  Regional,  Axa 
Prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.3.

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

- Adresa S.P.C.I.I. al judeţului Ilfov nr........../........2009, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Ilfov cu  nr. ........../...............2009

- Expunerea de motive a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr. ........../...............2009

- Referatul Serviciului Public de Cooperare Internă şi Internaţională al 
judeţului  Ilfov  nr.  ........./  ...............2009,  înregistrat  la  Consiliul 
Judeţean Ilfov cu nr. ........../...............2009;

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 
nr. ........../...............2009;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  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;

- 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 eurpeană

În conformitate cu art. 91 alin. (1) lit d) si f) si alin. (5) lit a) pct 8 din Legea 
nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată  cu  modificările  şi 
completările ulterioare .

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



H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se  aproba  activitatile  cu  care  este  implicat  Judetul  Ilfov  in 
managementul si implementarea proiectului „DEZVOLTAREA SI DOTAREA 
BAZELOR OPERATIONALE PENTRU INTERVENTII IN SITUATII DE 
URGENTA  IN  REGIUNEA  BUCURESTI  ILFOV”conform  calendarului 
anexat.

Art. 2. Se  aproba contributia  proprie  a  judetului  Ilfov in  valoare  de 
70.560 euro, reprezentand 0.8% din valoarea totala eligibila a proiectului (40% din 
cota  de  2%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  ce  trebuie  asigurata  de 
solicitant – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti – Ilfov);

Art. 3. Se aproba finantarea costurilor neeligibile ce ii revin judetului 
Ilfov  din  totalul  costurilor  neeligibile,  inclusiv  costurile  suplimentare  (conexe), 
reprezentatnd 40% din totalul costurilor neeligibile si suplimentare (conexe).

Art 4. Se aproba asigurarea a 40% din resursele financiare necesare 
implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii /decontarii ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale în condiţiile asigurării restului de 60% de 
către Municipiul Bucureşti - asociat în proiect;

Art. 5. (1) Resursele financiare mentionate la articolele anterioare vor 
fi puse la dispozitia  Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti  – Ilfov 
(ADIBI), în cotele stabilite, 40% judeţul Ilfov cu 60% Municipiul Bucureşti, astfel 
incât  aceasta  să  poată  îndeplini  întocmai  prevederile  contractului  de  finanţare 
pentru  proiectul  „DEZVOLTAREA  ŞI  DOTAREA  BAZELOR 
OPERAŢIONALE PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 
ÎN REGIUNEA BUCUREŞTI ILFOV”. 

(2)  Rambursarile facute de Autoritatea de Management pentru Programul 
Operational Regional catre ADIBI din contributia FEDR si bugetul de stat vor fi 
restituite  Consiliului  Judetean Ilfov de catre  ADIBI proportional  cu contributia 
Judetului Ilfov si astfel incat sa nu afecteze derularea proiectului.

Art. 6. 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  ………2009



ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2009

R A P O R T

Prin Referatul Serviciului Public de Cooperare Internă si Internaţională al 
judeţului  Ilfov  nr.............../2009  se  propune  ca,  Consiliul  Judeţean  Ilfov,  prin 
Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Bucureşti-Ilfov  (ADIBI),  să  aplice  în 
cadrul  Programului  Operaţional  Regional,  Axa  Prioritară  3  ”Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 “Îmbunătăţirea dotării 
cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” cu 
proiectul  „Dezvoltarea şi  dotarea bazelor operaţionale  pentru intervenţii  în 
situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti – Ilfov” în valoare de cca 8,82 mil €.

Descrierea  proiectului: În  ultimii  ani,  Regiunea  Bucureşti  -  Ilfov  a 
cunoscut o dezvoltare explozivă atât din punct de vedere economic cât şi social. 
Potrivit  ultimului  recensământ  care  a  avut  loc  în  anul  2002  (raport  INS) 
Municipiul  Bucureşti  înregistra  o  populaţie  de  2.000.000  locuitori  (9  %  din 
populaţia  ţării),  în  timp  ce  judeţul  Ilfov  număra  310.000  locuitori  (1,2  % din 
populaţia ţării).

În zilele lucrătoare, la totalul de 2.310.000 locuitori ai Regiunii Bucureşti - 
Ilfov se  adaugă un plus  de 500.000 oameni ce  vin  în  regiune pentru  activităţi 
zilnice, astfel că densitatea medie în regiune este de cca 8074,6 loc/Kmp.

Datorită  acestei  aglomerări  urbane  şi  a  dezvoltării  din  ultimii  ani,  în 
Regiunea Bucureşti - Ilfov a crescut numărul solicitărilor de intervenţii în situaţii 
de  urgenţă,  echipajele  de  urgenţă  fiind  nevoie  să  intervina  în  situaţii  foarte 
complexe: de la accidente rutiere severe, la incendii puternice sau inundaţii. 

Prin  achiziţionarea  de  autospeciale  necesare  intervenţiei  în  situaţiile  de 
urgenţă  ce  sunt  evidenţiate  în  Planurile  de  Analiză  şi  Acoperire  a  Riscurilor 
(PAAR) în Bucureşti şi Ilfov, prezentul proiectul are ca scop creşterea siguranţei 
cetăţeanului şi a accesului operativ la servicii medicale calificate de urgenţă prin 
reducerea timpului de intervenţie.

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătăţirea accesului populatiei 
din  regiunea  Bucureşti  Ilfov  la  serviciile  de  siguranţă  publică  şi  intervenţii  în 
situaţii de urgenţă.



Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

• îmbunătăţirea  capacităţii  de  răspuns  în  situaţii  de  urgenţă  în  regiunea 
Bucureşti  -  Ilfov  prin  imbunătăţirea  dotării  cu  echipamente  a  bazelor 
existente pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

• reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat 
şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

Aplicantul  este:Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti – Ilfov 
(ADIBI).

Valoarea totală a proiectului: cca 8,82 mil €, din care:
- 98% finanţare  Fondul  European de Dezvoltare  Regională (suportată  de 

ADIBI până la încheierea proiectului în cote de 40% CJ Ilfov şi 60% Primăria 
Municipiului Bucureşti, iar apoi rambursată din fonduri UE).

- 2% cofinanţare ADIBI, cofinanţare asigurată în proporţie de 60% de către 
Primăria  Municipiului  Bucureşti  şi  40%  de  către  Consiliul  Judeţean  Ilfov 
(nerambursabilă).

Durata poiectului: 12 luni.
Beneficiarii finali sunt: locuitorii regiunii Bucureşti – Ilfov.

Faţă  de  cele  de  mai  sus  am  întocmit  prezentul  raport  pentru  a  însoţi 
proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI                                    DIRECŢIA ECONOMICĂ 
          ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ       

                     Director Executiv                                            Director Executiv
                       Irina Suliman                                                    Bogdan Costea 
            

  SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS,
                                                                              AVIZARE LEGALITATE ACTE
                                                                                               ŞEF SERVICIU

        Adela Ralea

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI REFORMĂ
Consilier

Gina Şerbănescu
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