
ROMÂNIA
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov  nr. 186 din 30.10.2009 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Reabilitarea şi 

modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa şi  Canalizare din Judetul Ilfov”

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere:

- Adresa S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov 
cu nr. 4149/11.05.2010

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

- Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 
...................2010;

- 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;

- În temeiul art.91 alin.(1) lit.d),f),  art.97 alin.(1) şi art.126 din Legea nr.215/2001 
a  administratiei  publice  locale,  republicata,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare 



H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Ilfov  nr. 186 din 30.10.2009 privind 

aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate  pentru  proiectul  “Reabilitarea  şi  modernizarea 

sistemelor de alimentare cu Apa şi  Canalizare din Judetul Ilfov”, se modifică conform 

anexei care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Hotararea Consiliului Judetean Ilfov nr. 186/2009 se modifică şi se completează 

corespunzător.
  

Art.3.  Direcţiile  de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov precum şi S.C. 

APA-CANAL ILFOV S.A.  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

Avizează,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. .........
Din  ………2010



     
ROMÂNIA

JUDEŢUL   ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2010

EXPUNERE DE MOTIVE

 Consiliul Judetean Ilfov a aprobat prin Hotararea nr. 186 din 30.10.2009 Studiul de Fezabilitate 
pentru proiectul ”Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa şi  Canalizare din 
Judetul Ilfov”.

 Obiectivul general al elaborarii  Studiului de Fezabilitate  este să ofere o bază de decizie 
pentru o strategie locală pentru dezvoltarea sectorului  de apă şi  de apă uzata,  în concordanţă cu 
obiectivele generale negociate de România în cadrul procesului de aderare şi post-aderare. 

Obiectivele proiectului sunt:
Obiectivul 1:  să  se  realizeze  conformarea  pentru  implementarea  Directivei 

91/271/CEE a CE,  cu privire  la  colectarea şi  tratarea apelor  uzate în 
judeţul Ilfov. 

Obiectivul 2: să se realizeze conformarea cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea 
apei destinate consumului uman, aşa cum a fost transpusă în legislaţia 
românească prin Legea nr. 458/2002, cu privire la calitatea apei potabile 
(modificată prin Legea nr. 311/2004).

Obiectivul 3: să se îmbunătăţească performanţele operatorului  regional,  pentru a se 
asigura  viabilitatea  financiară  şi  operaţională  a  acestuia,  respectiv 
dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă şi canalizare ale judeţului.

 

In  urma  unor  analize  amanuntite  a  situatiilor  din  teren  a  rezultat  necesitatea  modificarii 

cantitatilor de materiale precum si a lungimilor retelelor. 

Din acest motiv la cerinta Ministerului Mediului ca urmare a acestor modificari aparute trebuie 

adoptata o Hotarare a Consiliului Judetean Ilfov privind modificarea anexei la Hotararea nr. 186 din 

30.10.2009, respectiv a Indicatorilor Fizici de realizat.

Faţă de cele relatate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supunem spre 

dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

     PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                 VICEPREŞEDINTE,
ROMAN GHEORGHE                                             CRISTINA MANICEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2010

R A P O R T

 Consiliul Judetean Ilfov a aprobat prin Hotararea nr. 186 din 30.10.2009 Studiul de 
Fezabilitate pentru proiectul  ”Reabilitarea şi  modernizarea sistemelor de alimentare cu 
Apa şi  Canalizare din Judetul Ilfov”.

 Obiectivul general al elaborarii  Studiului de Fezabilitate  este să ofere o bază de 
decizie  pentru  o strategie  locală  pentru dezvoltarea sectorului  de apă şi  de apă uzata,  în 
concordanţă cu obiectivele generale negociate de România în cadrul procesului de aderare şi 
post-aderare. 

Obiectivele proiectului sunt:
Obiectivul 1:  să  se  realizeze  conformarea  pentru  implementarea  Directivei 

91/271/CEE a CE, cu privire la colectarea şi tratarea apelor uzate 
în judeţul Ilfov. 

Obiectivul 2: să se realizeze conformarea cu Directiva  98/83/CE cu privire  la 
calitatea  apei  destinate  consumului  uman,  aşa  cum  a  fost 
transpusă în  legislaţia  românească prin  Legea nr.  458/2002,  cu 
privire  la  calitatea  apei  potabile  (modificată  prin  Legea  nr. 
311/2004).

Obiectivul 3: să se îmbunătăţească performanţele operatorului regional, pentru a 
se  asigura  viabilitatea  financiară  şi  operaţională  a  acestuia, 
respectiv dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă şi canalizare ale 
judeţului.

 

In urma unor analize amanuntite a situatiilor din teren a rezultat necesitatea modificarii 

cantitatilor de materiale precum si a lungimilor retelelor. 



Din acest motiv, la cerinta Ministerului Mediului ca urmare a acestor modificari aparute 

trebuie  adoptata  o  Hotarare  a  Consiliului  Judetean  Ilfov  privind  modificarea  anexei  la 

Hotararea nr. 186 din 30.10.2009, respectiv a Indicatorilor Fizici de realizat.

Faţă de cele expuse mai sus, am întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de 

hotărâre alăturat .

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI                                                                DIRECŢIA ECONOMICĂ 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ                    Director Executiv, 

Director Executiv                                                                                    Bogdan Costea     

Irina Suliman  

COMPARTIMENTUL INTEGRARE

EUROPEEANĂ ŞI REFORMĂ
Consilier

Gina Şerbănescu
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