
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice cu indicatorii aferenţi, 

pentru proiectul „Modernizare drumuri în oraşul Voluntari” 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 de Consiliu Local Voluntari nr 19 din 21.01.2010,
 -   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” 

 -   Adresa  Primăriei  Voluntari  nr.  445  din  25.05.2010  către  Consiliul 
Judeţean Ilfov,

 -    Solicitarea  de clarificări  nr.  3303 din  25.05.2010 a  Agenţiei  pentru 
Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov 

 -    Expunerea de motive a Preşedintelui  şi Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr. ...../...........2010;

- Referatul  Serviciului  Public  de Cooperare Internă şi  Internaţională  al 
judeţului Ilfov nr.  ......../...........2010, înregistrat la Consiliul Judeţean 
Ilfov cu nr. ......./..........2010;

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 
      nr. ....../..........2010;
- 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.1 Se  aprobă  documentaţia  tehnico  –  economică  cu  indicatorii 

tehnico – economici aferenţi pentru proiectul „Modernizare drumuri în oraşul 

Voluntari”  din  „Planul  Integrat  de  Dezvoltare  Urbană  a  Oraşului  Voluntari”, 

conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2  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  …………2010

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
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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.  Urmare  a  Solicitării  de  clarificări  nr.  3303  venită  din  partea  Asociaţiei  pentru  Dezvoltare 
Regională Bucureşti  – Ilfov, este necesară adoptarea unei hotărâri prin care se aprobă documentaţia 
tehnico  –  economică  şi  indicatorii  aferenţi  pentru  obiectivul  „Modernizare  drumuri  în  oraşul 
Voluntari”, după cum urmează: 

  Valoarea  totală  a  proiectului  este  de  75.878.743,80  RON,  din  care  contribuţia  oraşului 
Voluntari este de :

• Cheltuieli  eligibile:    606.905,005  RON,reprezentând  50%  din  totalul  valorii  de 
cofinanţare de 2% aferentă cheltuielilor eligibile

• Cheltuieli neeligibile: 3.204.870,42 RON
TVA: 11.983.373,10 RON

Contribuţia Consiliului Judeţean Ilfov este de:
• Cheltuieli  eligibile:  606.905,005  RON,  reprezentând  50%  din  totalul  valorii  de 

cofinanţare de 2% aferentă cheltuielilor eligibile 
  
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 
Modernizare drumuri în oraşul Voluntari” 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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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. Urmare 
a Solicitării de clarificări nr. 3303 venită din partea Asociaţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – 
Ilfov,  este  necesară  adoptarea  unei  hotărâri  prin  care  se  aprobă  documentaţia  tehnico  –  economică  şi 
indicatorii aferenţi pentru obiectivul „Modernizare drumuri în oraşul Voluntari”, după cum urmează: 

  Valoarea totală a proiectului este de 75.878.743,80 RON, din care contribuţia oraşului Voluntari 
este de :

• Cheltuieli eligibile:    606.905,005 RON,reprezentând 50% din totalul valorii de cofinanţare 
de 2% aferentă cheltuielilor eligibile

• Cheltuieli neeligibile: 3.204.870,42 RON
TVA: 11.983.373,10 RON

Contribuţia Consiliului Judeţean Ilfov este de:
• Cheltuieli  eligibile:  606.905,005  RON,  reprezentând  50%  din  totalul  valorii  de 

cofinanţare de 2% aferentă cheltuielilor eligibile 

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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