
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea accesării fondurilor din cadrul Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală, măsura 431, “Funcţionarea Grupurilor de Acţiune 

Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, Sub-măsura 

431.1 Construcţie de parteneriate public private, Faza 3, “Sprijin financiar 

pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL” de către 

Consiliului Judeţean Ilfov  prin proiectul 

“Constituirea Grupului de Acţiune Locală (GAL) Ilfov Nord”

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Programul  Naţional  de  Dezvoltare  Rurală,  măsura  431,  “Funcţionarea 

Grupurilor  de  Acţiune  Locală,  dobândirea  de  competenţe  şi  animarea 

teritoriului”, Sub-măsura 431.1 Construcţie de parteneriate public private, 

Faza 3, “Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL”; 

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

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

- Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

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



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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţeneşti;

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

- Raportul de avizare al Comisiei de organizare urbanistică, lucrări publice 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.

În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”e”, “f”, alin 6 lit.”c” şi art.97 

din Legea  adminstraţiei  publice locale  nr.  215/2001 republicată,  modificată  şi 

completată:

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se  aprobă  accesarea  fondurilor  din  cadrul  Programului  Naţional  de 

Dezvoltare  Rurală,  măsura  431,  “Funcţionarea  Grupurilor  de  Acţiune  Locală, 

dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, Sub-măsura 431.1 Construcţie 

de  parteneriate  public  private,  Faza  3,  “Sprijin  financiar  pentru  pregătirea 

dosarelor pentru selecţia GAL” de către Consiliului Judeţean Ilfov  prin proiectul 

“Constituirea Grupului de Acţiune Locală (GAL) Ilfov Nord” în valoare totală  de 

36.700 Euro – TVA inclus.

Art.2 Se aprobă cofinanţarea din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov în 

valoare 271 Euro, reprezentând cota de 1/24 din valoarea cofinanţării eligibile a 

proiectului, ţinând cont că din acest GAL vor face parte 24 de parteneri din zona 

Ilfov Nord.  



 Art.3 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................/................2009

EXPUNERE DE MOTIVE

Spaţiul rural românesc se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi 

motivul  pentru disparităţile  între  urban-rural  prin prisma tuturor componentelor 

sale: economia rurală, potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură, etc. 

Pentru reducerea acestor disparităţi,  una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi 

implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, 

având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen. 

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea 

unei dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi 

implementată  local  şi  administrată  de  reprezentanţi  ai  GAL-ului,  care  vor 

reprezenta  interlocutorii  populaţiei  din  teritoriile  respective,  în  vederea 

îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate.



Practic,  dezvoltarea  teritoriilor  rurale  acoperite  de  abordarea  Leader,  va  fi 

programată şi coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional şi 

care vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp.

Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate pentru axa 4 

(Leader)  a  PNDR  pentru  perioada  2007  –  2013,  parteneriatele  public-private 

(potenţiale GAL-uri) vor trebui să participe la un  proces de selecţie, organizat de 

către  Autoritatea  de  Management  pentru  PNDR.   După  procesul  de  selecţie, 

parteneriatele  public-private  (selectate),  vor  deveni  oficial  Grupuri  de  Acţiune 

Locală (GAL). Pentru a putea gestiona fondurile FEADR, GAL - urile vor trebui 

să se organizeze din punct de vedere juridic în conformitate cu prevederile OG 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Participarea la procesul de selecţie a GAL-urilor se va face pe baza unui – Plan de 

Dezvoltare Locală, ce va cuprinde şi cerinţe pentru îndeplinirea unor criterii de 

eligibilitate  şi  de  selecţie  privind   trei  elemente  :  teritoriul,  parteneriatul  şi 

strategia de dezvoltare a teritoriului. 

Consiliul Judeţean Ilfov a avut în vedere cuprinderea unor zone lărgite de acţiune a 

iniţiativei locale prin înfiinţarea unui GAL în zona de Sud a judeţului Ilfov şi unul 

în zona de Nord a judeţului Ilfov.

Pentru  zona  din  sudul  judeţului  nu  s-a  ajuns  încă  la  cuprinderea  unui  număr 

suficient de parteneri şi s-a stabilit ca acest GAL Ilfov-Sud să ia fiinţă la începutul 

anului 2010. 

Având  în  vedere  cele  de  mai  sus,  Consiliul  Judeţean  Ilfov  depune  proiectul 

“Constituirea  Grupului  de  Acţiune  Locală  (GAL)  Ilfov  Nord”  din  cadrul 

Programului Naţional de dezvoltare rurală, măsura 431, “Funcţionarea Grupurilor 



de  Acţiune  Locală,  dobândirea  de  competenţe  şi  animarea  teritoriului”,  Sub-

măsura 431.1 Construcţie de parteneriate public private, Faza 3, “Sprijin financiar 

pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL”.  

Pentru  aceasta,  propunem  spre  dezbatere  şi  aprobare  accesarea  fondurilor  din 

cadrul  Programului  Naţional  de  Dezvoltare  Rurală,  măsura  431,  “Funcţionarea 

Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, 

Sub-măsura  431.1  Construcţie  de  parteneriate  public  private,  Faza  3,  “Sprijin 

financiar  pentru pregătirea  dosarelor  pentru selecţia  GAL” de către  Consiliului 

Judeţean Ilfov  prin proiectul “Constituirea Grupului de Acţiune Locală (GAL) 

Ilfov Nord”, în valoare totală de 36.700 Euro (TVA inclus) şi cofinanţarea din 

bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov cu suma de 271 Euro (TVA inclus).

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

 Cristina MANICEA  Gheorghe ROMAN



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă

Nr.............../....................2009

RAPORT

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea 

unei dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi 

implementată  local  şi  administrată  de  reprezentanţi  ai  GAL-ului,  care  vor 

reprezenta  interlocutorii  populaţiei  din  teritoriile  respective,  în  vederea 

îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate.

Practic,  dezvoltarea  teritoriilor  rurale  acoperite  de  abordarea  Leader,  va  fi 

programată şi coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional şi 

care vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp.

Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate pentru axa 4 

(Leader)  a  PNDR  pentru  perioada  2007  –  2013,  parteneriatele  public-private 

(potenţiale GAL-uri) vor trebui să participe la un  proces de selecţie, organizat de 

către  Autoritatea  de  Management  pentru  PNDR.   După  procesul  de  selecţie, 

parteneriatele  public-private  (selectate),  vor  deveni  oficial  Grupuri  de  Acţiune 

Locală (GAL). Pentru a putea gestiona fondurile FEADR, GAL - urile vor trebui 



să se organizeze din punct de vedere juridic în conformitate cu prevederile OG 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Participarea la procesul de selecţie a GAL-urilor se va face pe baza unui – Plan de 

Dezvoltare Locală, ce va cuprinde şi cerinţe pentru îndeplinirea unor criterii de 

eligibilitate  şi  de  selecţie  privind   trei  elemente  :  teritoriul,  parteneriatul  şi 

strategia de dezvoltare a teritoriului. 

Aceste  documente  vor  trebui  să  scoată  în  evidenţă  identificarea  nevoilor 

(priorităţilor) reale de dezvoltare ale zonei respective pe baza punctelor tari  ale 

acesteia,  oportunităţilor  interne  si  externe,  resurselor  materiale,  financiare  şi 

umane  (printr-o  analiză  diagnostic  corectă),  fără  a  neglija  punctele  slabe  şi 

riscurile existente.

De asemenea,  vor  trebui să prezinte  în  planul  de dezvoltare  locală,  tipurile de 

proiecte specifice zonei ce se pot încadra în măsuri din PNDR, sau cu alte actiuni 

specifice , precum şi planul de finanţare necesar realizării planului de dezvoltare 

locală respectiv.  

Consiliul Judeţean Ilfov a avut în vedere cuprinderea unor zone lărgite de acţiune a 

iniţiativei locale prin înfiinţarea unui GAL în zona de Sud a judeţului Ilfov şi unul 

în zona de Nord a judeţului Ilfov.

Pentru  zona  din  sudul  judeţului  nu  s-a  ajuns  încă  la  cuprinderea  unui  număr 

suficient de parteneri şi s-a stabilit ca acest GAL Ilfov-Sud să ia fiinţă la începutul 

anului 2010. 

 

Pentru accesarea fondurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, 

măsura  431,  “Funcţionarea  Grupurilor  de  Acţiune  Locală,  dobândirea  de 

competenţe şi animarea teritoriului”, Sub-măsura 431.1 Construcţie de parteneriate 

public private, Faza 3, “Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia 



GAL” de către Consiliului Judeţean Ilfov  prin proiectul “Constituirea Grupului 

de Acţiune Locală (GAL) Ilfov Nord”, în valoare totală de 36.700 Euro (TVA 

inclus) şi cofinanţarea din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov cu suma de 

271 Euro (TVA inclus);

În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”e”, “f”, alin 6 lit.”c” şi art.97 din 

Legea  adminstraţiei  publice  locale  nr.  215/2001  republicată,  modificată  şi 

completată,  am  întocmit  prezentul  proiect  de  hotărâre  pe  care  îl  supunem 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Ilfov.

 

      DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DIRECŢIA ECONOMICĂ

 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ        Director Executiv,

              Director Executiv,
              

   Irina SULIMAN       Bogdan COSTEA

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă,

Daniela GRECU


