
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

  P R O I E C T
D E

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2009
-  buget propriu  -

Consiliul Judeţean Ilfov :
Având în vedere;
- Expunerea  de  motive  a   Preşedintelui  Consiliului  Judeţean  înregistrată  sub 

nr.3665/28.04.2010, privind încheierea exercitiului bugetar pe anul 2009 al bugetului 
propriu;

- Raportul  Preşedintelui  înregistrat  sub  nr.3666/28.04.2010,  privind  încheierea 
exerciţiului bugetar pe anul 2009 al bugetului propriu;

- Raportul Direcţiei Economice înregistrat sub nr.3667/28.04.2010, privind încheierea 
exerciţiului bugetar pe anul 2009  al bugetului propriu; 

- -   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 si activitati de agrement si turism;
- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărare ordini 

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; 
- În baza prevederilor art.57, din Legea nr.273/2006, privind Finanţele publice locale, 

modificată şi completată;  
- Ţinând cont de art.91, alin.3, lit.”a”, art.97 şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;  
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HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar, buget propriu, al Consiliului 
Judeţean Ilfov, pe anul 2009 la partea de venituri în sumă de 168.150.937            lei şi la 
partea de cheltuieli în sumă de 153.800.911 lei, conform Anexei nr. 1; 2; 3; 4; care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.2. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la capitolul  51.02 
Autorităţi executive, pe anul 2009, la partea de venituri în sumă de 29.389.725 lei şi  la 
partea  de cheltuieli  în  sumă  de 23.920.774  lei.

Art.3. Se  aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar  la  capitolul  54.02 Alte 
servici publice generale, pe anul 2009, la partea de venituri în sumă de 13.302.441  lei şi 
la  partea  de cheltuieli  în  sumă  de 8.267.635  lei.

Art.4. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la capitolul 55.02 Dobanzi, 
pe anul 2009, la partea de venituri în sumă de 11.500.000  lei şi  la  partea  de cheltuieli  în 
sumă  de 10.263.254  lei.

Art.5. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la capitolul 60.02. – Centrul 
militar judeţean ilfov, pe anul 2009, la partea de venituri în sumă de  480.151  lei şi  la 
partea  de cheltuieli  în  sumă  de 389.215  lei.

Art.6. Se  aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar  la  capitolul  61.02  – 
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, pe anul 2009, la partea de venituri în sumă de 
605.500  lei şi  la  partea  de cheltuieli  în  sumă de 547.675 lei.

   Art.7.  Se aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar,  la  capitolul  65.02.- 
Învăţământ, pe anul 2009,  la partea de venituri în sumă de 11.887.405 lei şi la partea de 
cheltuieli în sumă de 9.763.691  lei.

 Art.8. Se  aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar  la  capitolul  66.02. 
Sănătate, pe anul 2009, la partea de venituri în sumă de 13.971.965 lei şi  la  partea  de 
cheltuieli  în  sumă de 13.652.351 lei.

Art.9. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la capitolul 67.02 Cultură, 
recreere şi religie, pe anul 2009, la partea de venituri în sumă de  9.109.922  lei şi  la 
partea  de cheltuieli  în  sumă  de 8.201.499 lei.

Art.10. Se  aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar  la  capitolul  68.02 – 
Asistenţa socială, pe anul 2009, la partea de venituri în sumă de  42.403.173 lei şi  la 
partea  de cheltuieli  în  sumă  de 38.601.406 lei.
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Art.11. Se  aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar  la  capitolul  80.02 – 
Acţiuni generale, pe anul 2009, la partea de venituri în sumă de 1.850.000 lei şi  la  partea 
de cheltuieli  în  sumă  de 423.915 lei.

Art.12. Se  aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar  la  capitolul  84.02 – 
Transporturi, pe anul 2009, la partea de venituri în sumă de 37.725.042 lei şi  la  partea 
de cheltuieli  în  sumă  de 39.738.780 lei.

Art.13. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la capitolul  87.02 – Alte 
actiuni economice, pe anul 2009, la partea de venituri în sumă de  1.058.062 lei şi  la 
partea  de cheltuieli  în  sumă  de 30.716 lei.

Art.14. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la imprumutul intern BCR, 
pentru cheltuieli de capital conform Anexei nr.2.

Art.15. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului  bugetar la fond rulment,  pentru 
cheltuieli de capital conform Anexei nr.3.

Art.16. Se aprobă  contul  de  încheiere  a  exerciţiului  bugetar  din  fond extrabugetar, 
conform Anexei nr.4.

Art.17.   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 JUDETULUI,

                                                                                MONICA TRANDAFIR
     

Nr. _______   

Data.__________2010



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
BIROUL  BUGET, VENITURI ŞI CHELTUIELI
NR.3667/28.04.2010
 

R A P O R T      

privind aprobarea contului de executie pe anul 2009
- buget propriu - 

În conformitate cu prevederile art. 57, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale, modificata si completata,  ordonatorul principal de credite 
prezintă  spre  aprobare  Consiliului  Judeţean  Ilfov  contul  anual  de  execuţie  al 
bugetului  local.

Pentru anul 2009 Judeţului Ilfov i-au fost alocate de la bugetul de stat prin 
Legea nr. 18/2009, credite în valoare totala de 68.201.048 lei, iar la constituirea 
bugetului propriu al Consiliului Judeţean aprobat cu Hotărârea nr. 29/27.03.2009, 
se  stabilesc  venituri  proprii  în  valoare  de  84.605.000 lei,  bugetul  total  astfel 
constituit fiind de 152.806.048 lei:

     lei
1. Venituri din taxe şi impozite 2.205.000

2. Cote  defalcate  din  impozitul  pe  venit  pentru 
bugetul propriu – 13% 50.000.000

3. Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 
echilibrare de 22% 32.400.000

4.

Subvenţii de la bugetul de stat, din care : 20.281.768
- Subvenţii  primite  pentru  finantarea 

unitatilor medico-sociale
- Finanţarea  programelor  de  pietruire  a 

drumurilor comunale
- Donatii si sponsorizari

118.000

20.100.000

63.768

5. Subvenţii  de la bugetul statului pentru persoanele 
cu handicap 16.016.000

6.
Sume  defalcate  din  TVA  pentru  finanţarea 
serviciilor  descentralizate ;  drumurile  judeţene  şi 
comunale şi echilibrare buget propriu

31.903.280

TOTAL 152.806.048
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În  urma  rectificărilor  de  buget  efectuate  în  anul  2009,  la  încheierea 
exerciţiului bugetar 2009, bugetul propriu al Consiliului Judeţean este in valoare de 
173.283.386 lei,  si  s-a  realizat  in  valoare  de   168.150.937 lei, după  cum 
urmeaza :

                                                                                                   lei
1. Venituri din taxe şi impozite 1.584.822 2.300.341

2. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
bugetul propriu – 13% 69.905.756 69.905.756

3. Sume  defalcate  din  impozitul  pe  venit  din 
cota de echilibrare de 22% 32.400.000 32.197.839

4.

Subvenţii de la bugetul de stat, din care : 14.552.719 9.050.719

- Subvenţii primite pentru finantarea 
unitatilor medico-sociale

- Finanţarea programelor de pietruire a 
drumurilor comunale

- Donatii si sponsorizari

- Subventii primite de la adm. locale in 
cadrul programelor FEGA

375.000

14.050.000

107.041

20.678

373.000

8.550.000

107.041

20.678

5. Subvenţii   de  la  bugetul  statului  pentru 
persoanele cu handicap 19.084.000 18.940.193

6.

Sume  defalcate  din  TVA  pentru  finanţarea 
serviciilor  descentralizate ;  drumurile 
judeţene  şi  comunale  şi  echilibrare  buget 
propriu

31.903.280 31.903.280

7. Fondul  European  de  Dezvoltare  Regionala 
( prefinantari) 3.852.809 3.852.809

TOTAL 173.283.386 168.150.937

Conform  prevederilor  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale, 
toate  sumele necheltuite  la  încheierea  exerciţiului  bugetar,  rămân în  fondul  de 
rulment al fiecărei unităţi  administrativ-teritoriale, urmând ca utilizarea lor să se 
facă anul următor, cu aprobarea Consiliului local, acţiune îndeplinită şi la nivelul 
Consiliului Judeţean Ilfov pentru bugetul propriu.

În urma analizei contului de execuţie al bugetului propriu pe anul 2009 şi a 
datelor raportate în darea de seamă contabilă la data de 31.12.2009, veniturile 
bugetului propriu realizate la 31.12.2009 se cifrau  la suma de  168.150.937 lei, în 
timp  ce  cheltuielile  realizate  la  aceeaşi  dată  au  fost  în  valoare  totală  de 
153.800.911 lei, ceea ce reliefează faptul că în cursul exerciţiului financiar 2009, 
plăţile efectuate au reprezentat 91,47% (153.800.911/168.150.937) x 100, faţă de 
veniturile  încasate efectiv  şi  88,76% (153.800.911/173.283.386)  x 100,  faţă  de 
prevederile bugetare finale.
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Sinteza execuţiei bugetului propriu pe anul 2009, pe capitole şi subcapitole 
este evidentiată în Anexa nr. 1 la prezentul raport.

Încasarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului judeţean, 
s-au efectuat în conformitate cu prevederile legislaţiei care a stat la baza constituirii 
acestor resurse financiare.

Din analiza datelor înscrise în Anexa nr. 1, rezultă o realizare a cheltuielilor 
efective  în  proporţie  de  88,76%  (153.800.911/173.283.386)  x  100,  faţă  de 
prevederile finale.

• 49.02.10 - Cheltuielile de personal efectiv realizate sunt în proporţie 
de 81,48% (24.750.607/30.375.442) x100, faţă de cele planificate per 
total. 

• 49.02.20  -  Cheltuielile  materiale  s-au  realizat  în  proporţie  de 
125,02% (45.452.939/36.355.927) x100,  faţă de cele planificate.

• 49.02.30  -  Cheltuielile  cu  dobânzile  s-au  realizat  în  proporţie  de 
89,25% (10.263.254/11.500.000) x 100,  faţă de cele planificate per 
total.

• 49.02.40 -   Cheltuielile  cu  diferente  pret  tarife   s-au  realizat  în 
proporţie  de 0% (0/2.067.513)  x 100,   faţă  de cele  planificate  per 
total.

• 49.02.50  - Cheltuielile din fondul de rezervă la dispoziţia Consiliului 
Judeţean  Ilfov  s-au  realizat  în  proporţie  de 
85,11%(2.000.000/2.350.000) x 100, faţă de cele planificate per total.

• 49.02.51  - Cheltuielile cu transferuri intre unitatii ale administratiei 
publice  locale  s-au  realizat  în  proporţie  de 
60,85%(8.550.000/14.050.000)  x  100,  faţă  de  cele  planificate  per 
total. 

• 49.02.57 - Cheltuielile cu asistenţa socială s-au realizat în proporţie 
de 94,20%(27.714.152/29.419.952) x 100, faţă de cele planificate per 
total.

• 49.02.55  - Cheltuielile cu alte transferuri s-au realizat în proporţie de 
82,54%(9.006.740/10.873.000)  x  100,  faţă  de  cele  planificate  per 
total. 

• 49.02.56 -  Cheltuielile cu proiecte cu finantare din fonduri  externe 
nerambursabile   s-au  realizat  în  proporţie  de 
68,61%(11.795.053/17.190.871)  x  100,  faţă  de  cele  planificate  per 
total.

• 49.02.59 - Cheltuielile cu alte cheltuieli s-au realizat în proporţie de 
86,09%(6.710.776/7.794.840) x 100, faţă de cele planificate per total. 

• 49.02.71  -  Cheltuielile  de  capital  s-au  realizat  în  proporţie  de 
59,43%(4.342.046/7.305.841) x 100, faţă de cele planificate per total. 

• 49.02.72  - Cheltuielile cu participare la capitalul social s-au realizat în 
proporţie  de  80,38%  (3.215.344/4.000.000)  x  100,  faţă  de  cele 
planificate.



Diferenţa  dintre  veniturile  efectiv  încasate  şi  cheltuielile  efectiv  realizate, 
rezultată la închiderea exerciţiului bugetar 2009, este în valoare de 14.350.026 lei 
(168.150.937 lei – 153.800.911 lei)  şi a fost virată în fondul de rulment deschis pe 
seama  consiliului  Judeţean  Ilfov  la  Trezoreria  Ilfov,  în  afara  bugetului  local  în 
conformitate cu art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
care se pastrează la dispoziţia unităţii.

Menţionăm că în suma totală constituită la fondul de rulment se regăseşte 
suma  de  3.852.808,73  lei,  reprezentând  prefinanţarea  pentru  următoarele 
contracte:  
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- contractul de finanţare nerambursabilă nr.479 prin Programul Operaţional 
Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 
101, DN1- Buftea, km.0 + 000 – km.12+000”, în valoare de 2.821.248,64 lei;

- contractul de finanţare nerambursabilă nr.480 prin Programul Operaţional 
Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 
100, tronson IV, Afumaţi – Găneasa, km.17 + 200 -km.20 + 482”, în valoare de 
1.031.560,12 lei, virate cu  O.P nr.3037 si 3039/10.12.2009,  de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei .

Potrivit art.9, alin. 4 din Legea nr.18/2009, a bugetului de stat pe anul 2009, 
‘‘sumele  alocate  bugetelor  locale  reprezentând  contribuţia  Uniunii  Europene, 
rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului 
local şi, respectiv, în fondul de rulment şi vor fi utilizate în anul 2010 cu aceeaşi 
destinaţie  pentru  care  acestea au fost  acordate,  până  la  finalizarea  proiectelor 
respective’’.

Fondurile consumate de Consiliul Judeţean Ilfov pe parcursul anului bugetar 
2009, la capitolul 84.02 – Transporturi - pe drumuri, poduri, pasaje şi lucrări de 
interes judeţean, au ca sursă de finanţare următoarele :
         - Programul cu obiective şi lucrări finanţate din transfer de la bugetul de stat, 
Ministerul  Dezvoltării,  Regionale  şi  Turismului,  prin  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, 
în valoare de 8.550.000 lei;

- Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov, în valoare de 31.188.780 lei;
- Fond rulment constituit în anul 2008,în valoare de 2.712.215,44 lei.

        Din suma totală de  42.450.995,44 lei,  s-au executat  atât  lucrări  noi 
contractate în anul 2009 cât şi lucrări în continuare contractate din anii precedenţi, 
concretizate  în realizarea următoarelor obiective: 

1.  lucrări  de administrare  întreţinere şi  reparaţii  curente în  valoare 
totală de 15.977.615,92 lei,  din bugetul judeţean  astfel:

- lucrări de intreţinere (plombe, covoare, pietruiri precum şi semnalizarea rutieră 
a drumurilor  judeţene),  exemple: plombe pe DC 184 Dascălu – Moara Vlăsiei , 
plombe pe DJ 602 Săbăreni, plombe pe DJ 602 Domneşti, Covor asfaltic pe DJ 301 



A Glina – Bălăceanca – Poşta, plombe pe DJ 101 C Lipia , plombe pe DC 101 (DJ 
400) Măgurele – Dărăşti Ilfov,  Brănesti, plombe pe DJ 301 DN 3 - Cernica, plombe 
pe DJ 101 Buftea plombe pe DJ 101 A, Corbeanca, plombe pe DJ 200 Ştefăneşti .

  -  Semnalizare  rutieră  orizontală  şi  verticală  pe  drumurile  judeţene  din 
judeţul Ilfov în valoare de 2.443.885,74 lei .

2.   programul de măsuri şi  acţiuni pentru prevenirea şi combaterea 
lunecuşului  pe  drumurile  publice,  pe  perioada  timpului  nefavorabil 
specific iernii ( 2008 – 2009 ) şi (2009 – 2010)  la care se adaugă alte 
cheltuieli efectuate prin dispoziţii legale (avize, acorduri etc.), in valoare 
de 2.422.687,94 lei.
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3. Suma de 8.550.000 lei alocata prin 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,  concretizată  în 
realizarea următoarelor obiective: 

- Servicii elaborare SF pentru execuţie asfaltere (1,5 km.) şi reparaţii pod pe DC 
55 Cernica – Bălăceanca ;

- Servicii de proiectare tehnică la obiectivul ,, Reabilitare str. Fulger, km. 1+701 
- 2+693, din oraşul Buftea ;

- Proiectare şi execuţie asfaltare pe DC 83, Berceni - limită Judeţ Giurgiu ;  
     - Proiectare şi execuţie reabilitare pe str. Câmpului com. Mogoşoaia, km. 0+000 
- 0+500 ;
     - Proiectare şi execuţie reabilitare pe str. Marta Bibescu com. Mogoşoaia, km. 
0+000 - 2+000 ;

-  Reînoire îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 402, km. 64+800 - 71+000 ;  
 - Realizare PT şi execuţie lucrări de asfaltare pe DC 127, DC 125 - Buda, km. 
0+000 - 2+400 ;
-  Realizare PT şi execuţie lucrări de asfaltare pe DC 185, Dascălu -Creaţa, km. 
0+000 - 2+700.

4.  Suma  de  11.738.835,04  lei,  alocată  pentru  derularea Proiectelor  cu 
finanţare externă nerambursabilă postaderare, s-a utilizat la; 

-  Modernizare  sistem rutier  pe  DJ  100,  tronson  VI,  Branesti  –  limită  judeţ 
Calarasi, km. 28+700 - 35+000, Modernizare sistem rutier pe DJ 301 B, Mănăstirea 
Pasărea Cozieni, km. 0+000 - 4+500, şi consultanţă

5.   Lucrări  de  investiţii  în  sumă de:  1.049.641,10  lei, pentru  lucrări 
contractate  în  anul  2008 şi  lucrări  în  continuare  pentru  realizarea  şi  finalizarea 
elaborarii  documentatiilor  necesare  accesarii  fondurilor  structurale  pe Programul 
Operational  Regional  Axa 2 – Imbunătăţirea infrastructurii  regionale şi  locale (6 
proiecte aprobate la finanţare în vederea modernizării drumurilor DJ 101 B, DN1 – 
Snagov – Gruiu, DJ 101 C DN 1 – Mănăstirea Căldăruşani (DJ 101), DJ 200 Centură 
– Ştefăneşti – Gagu – Grădiştea, DJ 301 DN 3 – Cernica – Tânganu, DJ 401 D 
Dărăşti Ilfov – 1 Decembrie, DJ 602 Centură – Domneşti .



Suma de 2.712.215,44 lei, deblocată din fondul de rulment constituit 
in anul 2008,  a fost  utilizată în realizarea obiectivului,   “Modernizare sistem 
rutier  DJ 100 Tunari - Ştefăneşti tronson II”, conform Anexei nr.3

1. În ceea ce priveşte Programul de Alimentare cu apă la sate conform 
H.G.  577/1997,  au  fost  cuprinse  în  programul  derulat  prin  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului sume ce au fost decontate astfel:

- Comuna Vidra, cu valoarea decontată a lucrărilor de 3.273.452 lei;
- Comuna Snagov, cu valoarea decontată a lucrărilor de 1.772.838 lei;
-  Comuna Dragomiresti - Vale, cu valoarea decontată a lucrărilor de 261.740 
lei;
- Comuna Gradistea, cu valoarea decontată a lucrărilor de 312.280 lei;
- Comuna Nuci, cu valoarea decontată a lucrărilor de 179.690 lei;
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2. Referitor la Programul Construcţiilor de locuinţe, aprobat prin O.G. 
19/1994,  au  fost  cuprinse  in  Programul   Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  si 
Turismului urmatoarele blocuri:

- blocul P34 din comuna Baloteşti pentru care s-au alocat fonduri de în valoare de 
1.761.340 lei; 

- blocul D5 din oraşul Bragadiru pentru care s-au alocat fonduri în valoare de 
1.600.000 lei.

În  ceea  ce  priveşte  lucrările  de  investiţii  executate  de  Consiliul 
Judeţean Ilfov, acestea au  fost (51.02.71):

- lucrări de reparaţii capitale in continuare la Pavilion A al Consiliului Judeţean 
Ilfov, din oraşul Otopeni, în valoare de 1.082.335 lei;

- proiect tehnic si executie bransament apa la cladirea Consiliul Judeţean Ilfov - 
Centrului Medical Buftea, în valoare de 21.966 lei;

- Elaborari studii fezabilitate, cereri de finantare si proiecte tehnice pentru diverse 
obiective de dezvoltare a judetului, stabilite prin lista de investitii in valoare totala 
de 777.640 lei; 

- Proiectare, montaj, autorizare centrală termică la C.J. Ilfov, în valoare de 19.911 
lei, din fonduri proprii.

- Achiziţii de bunuri şi dotări independente la Consiliul Judeţean Ilfov în valoare 
de 23.156 lei;
În afara celor menţionate mai sus s-au mai realizat:

-  Achiziţii  de bunuri şi  dotări  independente la Centrul Militar Judetean Ilfov în 
valoare de 50.151 lei.
În afara celor menţionate mai sus s-au mai realizat:
- Achiziţii de bunuri şi dotări independente, la Serviciul Public Comunitar Judeţean 

de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Ilfov, la Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi 
Ecologizare Mediul Ilfov, la Serviciul Public de Cooperare Internă şi Internaţională a 
Judeţului  Ilfov,  la  Autoritatea  de  Transport,   Spitalul  comunal  Periş,  Spitalul 
Oraşenesc Dr.Maria Burghele Buftea, la Centrul Judetean Ilfov de Asistenta Medico-
Sociala  pentru  Bolnavi  Cronici  Domnesti,  la  Spitalul  de  Psihiatrie  Eftimie 
Diamandescu Balaceanca, la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea 



Culturii Traditionale si Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ilfov.

Având  în  vedere  cele  prezentate,  supunem aprobării  Consiliului  Judeţean 
Ilfov, execuţia bugetară pe anul 2009.

DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA

                                                                      

                                                                              BIROUL BUGET,
        VENITURI ŞI CHELTUIELI,
                                                                          MARILENA PĂDURE

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
NR.3666/28.04.2010
 

R A P O R T      

privind aprobarea contului de executie pe anul 2009
- buget propriu - 

Având în vedere prevederile art. 57, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale, modificata si completata,  ordonatorul principal de credite 
prezintă  spre  aprobare  Consiliului  Judeţean  Ilfov  contul  anual  de  execuţie  al 
bugetului  local.

Pentru anul 2009 Judeţului Ilfov i-au fost alocate de la bugetul de stat prin 
Legea nr. 18/2009, credite în valoare totala de 68.201.048 lei, iar la constituirea 
bugetului propriu al Consiliului Judeţean aprobat cu Hotărârea nr. 29/27.03.2009, 
se  stabilesc  venituri  proprii  în  valoare  de  84.605.000 lei,  bugetul  total  astfel 
constituit fiind de 152.806.048 lei:

     lei
1. Venituri din taxe şi impozite 2.205.000

2. Cote  defalcate  din  impozitul  pe  venit  pentru 
bugetul propriu – 13% 50.000.000

3. Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 
echilibrare de 22% 32.400.000



4.

Subvenţii de la bugetul de stat, din care : 20.281.768
- Subvenţii  primite  pentru  finantarea 

unitatilor medico-sociale
- Finanţarea  programelor  de  pietruire  a 

drumurilor comunale
- Donatii si sponsorizari

118.000

20.100.000

63.768

5. Subvenţii  de la bugetul statului pentru persoanele 
cu handicap 16.016.000

6.
Sume  defalcate  din  TVA  pentru  finanţarea 
serviciilor  descentralizate ;  drumurile  judeţene  şi 
comunale şi echilibrare buget propriu

31.903.280

TOTAL 152.806.048
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În  urma  rectificărilor  de  buget  efectuate  în  anul  2009,  la  încheierea 

exerciţiului bugetar 2009, bugetul propriu al Consiliului Judeţean este in valoare de 
173.283.386 lei,  si  s-a  realizat  in  valoare  de   168.150.937 lei, după  cum 
urmeaza :

                                                                                                     lei
1. Venituri din taxe şi impozite 1.584.822 2.300.341

2. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
bugetul propriu – 13% 69.905.756 69.905.756

3. Sume  defalcate  din  impozitul  pe  venit  din 
cota de echilibrare de 22% 32.400.000 32.197.839

4.

Subvenţii de la bugetul de stat, din care : 14.552.719 9.050.719

- Subvenţii primite pentru finantarea 
unitatilor medico-sociale

- Finanţarea programelor de pietruire a 
drumurilor comunale

- Donatii si sponsorizari

- Subventii primite de la adm. locale in 
cadrul programelor FEGA

375.000

14.050.000

107.041

20.678

373.000

8.550.000

107.041

20.678

5. Subvenţii   de  la  bugetul  statului  pentru 
persoanele cu handicap 19.084.000 18.940.193

6.

Sume  defalcate  din  TVA  pentru  finanţarea 
serviciilor  descentralizate ;  drumurile 
judeţene  şi  comunale  şi  echilibrare  buget 
propriu

31.903.280 31.903.280

7. Fondul  European  de  Dezvoltare  Regionala 3.852.809 3.852.809



( prefinantari)
TOTAL 173.283.386 168.150.937

Conform  prevederilor  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale, 
toate  sumele necheltuite  la  încheierea  exerciţiului  bugetar,  rămân în  fondul  de 
rulment al fiecărei unităţi  administrativ-teritoriale, urmând ca utilizarea lor să se 
facă anul următor, cu aprobarea Consiliului local, acţiune îndeplinită şi la nivelul 
Consiliului Judeţean Ilfov pentru bugetul propriu.

În urma analizei contului de execuţie al bugetului propriu pe anul 2009 şi a 
datelor raportate în darea de seamă contabilă la data de 31.12.2009, veniturile 
bugetului propriu realizate la 31.12.2009 se cifrau  la suma de  168.150.937 lei, în 
timp  ce  cheltuielile  realizate  la  aceeaşi  dată  au  fost  în  valoare  totală  de 
153.800.911 lei, ceea ce reliefează faptul că în cursul exerciţiului financiar 2009, 
plăţile  efectuate  au  reprezentat  91,47%,  faţă  de  veniturile  încasate  efectiv  şi 
88,76%, faţă de prevederile bugetare finale.
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Sinteza execuţiei bugetului propriu pe anul 2009, pe capitole şi subcapitole 
este evidentiată în Anexa nr. 1 la prezentul raport.

Încasarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului judeţean, 
s-au efectuat în conformitate cu prevederile legislaţiei care a stat la baza constituirii 
acestor resurse financiare.

Din analiza datelor înscrise în Anexa nr. 1, rezultă o realizare a cheltuielilor 
efective în proporţie de 88,76%, faţă de prevederile finale.

• Cheltuielile de personal efectiv realizate sunt în proporţie de 81,48%, 
faţă de cele planificate per total. 

•  Cheltuielile materiale s-au realizat în proporţie de 125,02%,  faţă de 
cele planificate.

• Cheltuielile cu dobânzile s-au realizat în proporţie de 89,25%,  faţă de 
cele planificate per total.

• Cheltuielile cu diferente pret tarife  s-au realizat în proporţie de 0%, 
faţă de cele planificate per total.

• Cheltuielile din fondul de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean Ilfov 
s-au realizat în proporţie de 85,11%, faţă de cele planificate per total.

• Cheltuielile cu transferuri intre unitatii ale administratiei publice locale 
s-au realizat în proporţie de 60,85%, faţă de cele planificate per total. 

• Cheltuielile cu asistenţa socială s-au realizat în proporţie de 94,20%, 
faţă de cele planificate per total.

• Cheltuielile  cu alte transferuri  s-au realizat  în  proporţie  de 82,54%, 
faţă de cele planificate per total. 

• Cheltuielile cu proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 
s-au realizat în proporţie de 68,61%, faţă de cele planificate per total.

• Cheltuielile cu alte cheltuieli s-au realizat în proporţie de 86,09%, faţă 
de cele planificate per total. 



• Cheltuielile de capital s-au realizat în proporţie de 59,43%, faţă de cele 
planificate per total. 

• Cheltuielile cu participare la capitalul social s-au realizat în proporţie de 
80,38%, faţă de cele planificate.

Diferenţa  dintre  veniturile  efectiv  încasate  şi  cheltuielile  efectiv  realizate, 
rezultată la închiderea exerciţiului bugetar 2009, este în valoare de 14.350.026 lei 
(168.150.937 lei – 153.800.911 lei)  şi a fost virată în fondul de rulment deschis pe 
seama  consiliului  Judeţean  Ilfov  la  Trezoreria  Ilfov,  în  afara  bugetului  local  în 
conformitate cu art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
care se pastrează la dispoziţia unităţii.

Menţionăm că în suma totală constituită la fondul de rulment se regăseşte 
suma  de  3.852.808,73  lei,  reprezentând  prefinanţarea  pentru  următoarele 
contracte:  
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- contractul de finanţare nerambursabilă nr.479 prin Programul Operaţional 
Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 
101, DN1- Buftea, km.0 + 000 – km.12+000”, în valoare de 2.821.248,64 lei;

- contractul de finanţare nerambursabilă nr.480 prin Programul Operaţional 
Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 
100, tronson IV, Afumaţi – Găneasa, km.17 + 200 -km.20 + 482”, în valoare de 
1.031.560,12 lei, virate cu  O.P nr.3037 si 3039/10.12.2009,  de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei .

Potrivit art.9, alin. 4 din Legea nr.18/2009, a bugetului de stat pe anul 2009, 
‘‘sumele  alocate  bugetelor  locale  reprezentând  contribuţia  Uniunii  Europene, 
rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului 
local şi, respectiv, în fondul de rulment şi vor fi utilizate în anul 2010 cu aceeaşi 
destinaţie  pentru  care  acestea au fost  acordate,  până  la  finalizarea  proiectelor 
respective’’.

Fondurile consumate de Consiliul Judeţean Ilfov pe parcursul anului bugetar 
2009, la capitolul 84.02 – Transporturi - pe drumuri, poduri, pasaje şi lucrări de 
interes judeţean, au ca sursă de finanţare următoarele :
         - Programul cu obiective şi lucrări finanţate din transfer de la bugetul de stat, 
Ministerul  Dezvoltării,  Regionale  şi  Turismului,  prin  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, 
în valoare de 8.550.000 lei;

- Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov, în valoare de 31.188.780 lei;
- Fond rulment constituit în anul 2008,în valoare de 2.712.215,44 lei.



        Din suma totală de  42.450.995,44 lei,  s-au executat  atât  lucrări  noi 
contractate în anul 2009 cât şi lucrări în continuare contractate din anii precedenţi, 
concretizate  în realizarea următoarelor obiective: 

1.  lucrări  de administrare  întreţinere şi  reparaţii  curente în  valoare 
totală de 15.977.615,92 lei,  din bugetul judeţean  astfel:

- lucrări de intreţinere (plombe, covoare, pietruiri precum şi semnalizarea rutieră 
a drumurilor  judeţene),  exemple: plombe pe DC 184 Dascălu – Moara Vlăsiei , 
plombe pe DJ 602 Săbăreni, plombe pe DJ 602 Domneşti, Covor asfaltic pe DJ 301 
A Glina – Bălăceanca – Poşta, plombe pe DJ 101 C Lipia , plombe pe DC 101 (DJ 
400) Măgurele – Dărăşti Ilfov,  Brănesti, plombe pe DJ 301 DN 3 - Cernica, plombe 
pe DJ 101 Buftea plombe pe DJ 101 A, Corbeanca, plombe pe DJ 200 Ştefăneşti .

  -  Semnalizare  rutieră  orizontală  şi  verticală  pe  drumurile  judeţene  din 
judeţul Ilfov în valoare de 2.443.885,74 lei .

2.   programul de măsuri şi  acţiuni pentru prevenirea şi combaterea 
lunecuşului  pe  drumurile  publice,  pe  perioada  timpului  nefavorabil 
specific iernii ( 2008 – 2009 ) şi (2009 – 2010)  la care se adaugă alte 
cheltuieli efectuate prin dispoziţii legale (avize, acorduri etc.), in valoare 
de 2.422.687,94 lei.
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3. Suma de 8.550.000 lei alocata prin 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,  concretizată  în 
realizarea următoarelor obiective: 

- Servicii elaborare SF pentru execuţie asfaltere (1,5 km.) şi reparaţii pod pe DC 
55 Cernica – Bălăceanca ;

- Servicii de proiectare tehnică la obiectivul ,, Reabilitare str. Fulger, km. 1+701 
- 2+693, din oraşul Buftea ;

- Proiectare şi execuţie asfaltare pe DC 83, Berceni - limită Judeţ Giurgiu ;  
     - Proiectare şi execuţie reabilitare pe str. Câmpului com. Mogoşoaia, km. 0+000 
- 0+500 ;
     - Proiectare şi execuţie reabilitare pe str. Marta Bibescu com. Mogoşoaia, km. 
0+000 - 2+000 ;

-  Reînoire îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 402, km. 64+800 - 71+000 ;  
 - Realizare PT şi execuţie lucrări de asfaltare pe DC 127, DC 125 - Buda, km. 
0+000 - 2+400 ;
-  Realizare PT şi execuţie lucrări de asfaltare pe DC 185, Dascălu -Creaţa, km. 
0+000 - 2+700.

4.  Suma  de  11.738.835,04  lei,  alocată  pentru  derularea Proiectelor  cu 
finanţare externă nerambursabilă postaderare, s-a utilizat la; 

-  Modernizare  sistem rutier  pe  DJ  100,  tronson  VI,  Branesti  –  limită  judeţ 
Calarasi, km. 28+700 - 35+000, Modernizare sistem rutier pe DJ 301 B, Mănăstirea 
Pasărea Cozieni, km. 0+000 - 4+500, şi consultanţă



5.   Lucrări  de  investiţii  în  sumă de:  1.049.641,10  lei, pentru  lucrări 
contractate  în  anul  2008 şi  lucrări  în  continuare  pentru  realizarea  şi  finalizarea 
elaborarii  documentatiilor  necesare  accesarii  fondurilor  structurale  pe Programul 
Operational  Regional  Axa 2 – Imbunătăţirea infrastructurii  regionale şi  locale (6 
proiecte aprobate la finanţare în vederea modernizării drumurilor DJ 101 B, DN1 – 
Snagov – Gruiu, DJ 101 C DN 1 – Mănăstirea Căldăruşani (DJ 101), DJ 200 Centură 
– Ştefăneşti – Gagu – Grădiştea, DJ 301 DN 3 – Cernica – Tânganu, DJ 401 D 
Dărăşti Ilfov – 1 Decembrie, DJ 602 Centură – Domneşti .

Suma de 2.712.215,44 lei, deblocată din fondul de rulment constituit 
in anul 2008,  a fost  utilizată în realizarea obiectivului,   “Modernizare sistem 
rutier  DJ 100 Tunari - Ştefăneşti tronson II”, conform Anexei nr.3

2. În ceea ce priveşte Programul de Alimentare cu apă la sate conform 
H.G.  577/1997,  au  fost  cuprinse  în  programul  derulat  prin  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului sume ce au fost decontate astfel:

- Comuna Vidra, cu valoarea decontată a lucrărilor de 3.273.452 lei;
- Comuna Snagov, cu valoarea decontată a lucrărilor de 1.772.838 lei;
-  Comuna Dragomiresti - Vale, cu valoarea decontată a lucrărilor de 261.740 
lei;
- Comuna Gradistea, cu valoarea decontată a lucrărilor de 312.280 lei;
- Comuna Nuci, cu valoarea decontată a lucrărilor de 179.690 lei;
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2. Referitor la Programul Construcţiilor de locuinţe, aprobat prin O.G. 
19/1994,  au  fost  cuprinse  in  Programul   Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  si 
Turismului urmatoarele blocuri:

- blocul P34 din comuna Baloteşti pentru care s-au alocat fonduri de în valoare de 
1.761.340 lei; 

- blocul D5 din oraşul Bragadiru pentru care s-au alocat fonduri în valoare de 
1.600.000 lei.

În  ceea  ce  priveşte  lucrările  de  investiţii  executate  de  Consiliul 
Judeţean Ilfov, acestea au  fost (51.02.71):

- lucrări de reparaţii capitale in continuare la Pavilion A al Consiliului Judeţean 
Ilfov, din oraşul Otopeni, în valoare de 1.082.335 lei;

- proiect tehnic si executie bransament apa la cladirea Consiliul Judeţean Ilfov - 
Centrului Medical Buftea, în valoare de 21.966 lei;

- Elaborari studii fezabilitate, cereri de finantare si proiecte tehnice pentru diverse 
obiective de dezvoltare a judetului, stabilite prin lista de investitii in valoare totala 
de 777.640 lei; 

- Proiectare, montaj, autorizare centrală termică la C.J. Ilfov, în valoare de 19.911 
lei, din fonduri proprii.

- Achiziţii de bunuri şi dotări independente la Consiliul Judeţean Ilfov în valoare 
de 23.156 lei;
În afara celor menţionate mai sus s-au mai realizat:

-  Achiziţii  de bunuri şi  dotări  independente la Centrul Militar Judetean Ilfov în 
valoare de 50.151 lei.



În afara celor menţionate mai sus s-au mai realizat:
- Achiziţii de bunuri şi dotări independente, la Serviciul Public Comunitar Judeţean 

de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Ilfov, la Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi 
Ecologizare Mediul Ilfov, la Serviciul Public de Cooperare Internă şi Internaţională a 
Judeţului  Ilfov,  la  Autoritatea  de  Transport,   Spitalul  comunal  Periş,  Spitalul 
Oraşenesc Dr.Maria Burghele Buftea, la Centrul Judetean Ilfov de Asistenta Medico-
Sociala  pentru  Bolnavi  Cronici  Domnesti,  la  Spitalul  de  Psihiatrie  Eftimie 
Diamandescu Balaceanca, la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea 
Culturii Traditionale si Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ilfov.

Având  în  vedere  cele  prezentate,  supunem aprobării  Consiliului  Judeţean 
Ilfov, execuţia bugetară pe anul 2009.

PREŞEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
NR.3665/28.04.2010

 

EXPUNERE   DE  MOTIVE

privind aprobarea contului de executie pe anul 2009
- buget propriu - 

Conform  prevederilor  art.  57,  alin.  1  din  Legea  nr.  273/2006,  privind 
finanţele publice locale, modificata si completata,  ordonatorul principal de credite 
prezintă  spre  aprobare  Consiliului  Judeţean  Ilfov  contul  anual  de  execuţie  al 
bugetului  local.

Pentru anul 2009 Judeţului Ilfov i-au fost alocate de la bugetul de stat prin 
Legea nr. 18/2009, credite în valoare totala de 68.201.048 lei, iar la constituirea 
bugetului propriu al Consiliului Judeţean aprobat cu Hotărârea nr. 29/27.03.2009, 
se  stabilesc  venituri  proprii  în  valoare  de  84.605.000 lei,  bugetul  total  astfel 
constituit fiind de 152.806.048 lei:

     lei
1. Venituri din taxe şi impozite 2.205.000



2. Cote  defalcate  din  impozitul  pe  venit  pentru 
bugetul propriu – 13% 50.000.000

3. Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 
echilibrare de 22% 32.400.000

4.

Subvenţii de la bugetul de stat, din care : 20.281.768
- Subvenţii  primite  pentru  finantarea 

unitatilor medico-sociale
- Finanţarea  programelor  de  pietruire  a 

drumurilor comunale
- Donatii si sponsorizari

118.000

20.100.000

63.768

5. Subvenţii  de la bugetul statului pentru persoanele 
cu handicap 16.016.000

6.
Sume  defalcate  din  TVA  pentru  finanţarea 
serviciilor  descentralizate ;  drumurile  judeţene  şi 
comunale şi echilibrare buget propriu

31.903.280

TOTAL 152.806.048
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În  urma  rectificărilor  de  buget  efectuate  în  anul  2009,  la  încheierea 

exerciţiului bugetar 2009, bugetul propriu al Consiliului Judeţean este in valoare de 
173.283.386 lei,  si  s-a  realizat  in  valoare  de   168.150.937 lei, după  cum 
urmeaza :

                                                                                                     lei
1. Venituri din taxe şi impozite 1.584.822 2.300.341

2. Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
bugetul propriu – 13% 69.905.756 69.905.756

3. Sume  defalcate  din  impozitul  pe  venit  din 
cota de echilibrare de 22% 32.400.000 32.197.839

4.

Subvenţii de la bugetul de stat, din care : 14.552.719 9.050.719

- Subvenţii primite pentru finantarea 
unitatilor medico-sociale

- Finanţarea programelor de pietruire a 
drumurilor comunale

- Donatii si sponsorizari

- Subventii primite de la adm. locale in 
cadrul programelor FEGA

375.000

14.050.000

107.041

20.678

373.000

8.550.000

107.041

20.678

5. Subvenţii   de  la  bugetul  statului  pentru 
persoanele cu handicap 19.084.000 18.940.193

6. Sume  defalcate  din  TVA  pentru  finanţarea 31.903.280 31.903.280



serviciilor  descentralizate ;  drumurile 
judeţene  şi  comunale  şi  echilibrare  buget 
propriu

7. Fondul  European  de  Dezvoltare  Regionala 
( prefinantari) 3.852.809 3.852.809

TOTAL 173.283.386 168.150.937

Conform  prevederilor  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale, 
toate  sumele necheltuite  la  încheierea  exerciţiului  bugetar,  rămân în  fondul  de 
rulment al fiecărei unităţi  administrativ-teritoriale, urmând ca utilizarea lor să se 
facă anul următor, cu aprobarea Consiliului local, acţiune îndeplinită şi la nivelul 
Consiliului Judeţean Ilfov pentru bugetul propriu.

În urma analizei contului de execuţie al bugetului propriu pe anul 2009 şi a 
datelor raportate în darea de seamă contabilă la data de 31.12.2009, veniturile 
bugetului propriu realizate la 31.12.2009 se cifrau  la suma de  168.150.937 lei, în 
timp  ce  cheltuielile  realizate  la  aceeaşi  dată  au  fost  în  valoare  totală  de 
153.800.911 lei, ceea ce reliefează faptul că în cursul exerciţiului financiar 2009, 
plăţile  efectuate  au  reprezentat  91,47%,  faţă  de  veniturile  încasate  efectiv  şi 
88,76%, faţă de prevederile bugetare finale.
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Sinteza execuţiei bugetului propriu pe anul 2009, pe capitole şi subcapitole 
este evidentiată în Anexa nr. 1 la prezentul raport.

Încasarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului judeţean, 
s-au efectuat în conformitate cu prevederile legislaţiei care a stat la baza constituirii 
acestor resurse financiare.

Din analiza datelor înscrise în Anexa nr. 1, rezultă o realizare a cheltuielilor 
efective în proporţie de 88,76%, faţă de prevederile finale.

• Cheltuielile de personal efectiv realizate sunt în proporţie de 81,48%, 
faţă de cele planificate per total. 

•  Cheltuielile materiale s-au realizat în proporţie de 125,02%,  faţă de 
cele planificate.

• Cheltuielile cu dobânzile s-au realizat în proporţie de 89,25%,  faţă de 
cele planificate per total.

• Cheltuielile cu diferente pret tarife  s-au realizat în proporţie de 0%, 
faţă de cele planificate per total.

• Cheltuielile din fondul de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean Ilfov 
s-au realizat în proporţie de 85,11%, faţă de cele planificate per total.

• Cheltuielile cu transferuri intre unitatii ale administratiei publice locale 
s-au realizat în proporţie de 60,85%, faţă de cele planificate per total. 

• Cheltuielile cu asistenţa socială s-au realizat în proporţie de 94,20%, 
faţă de cele planificate per total.

• Cheltuielile  cu alte transferuri  s-au realizat  în  proporţie  de 82,54%, 
faţă de cele planificate per total. 



• Cheltuielile cu proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 
s-au realizat în proporţie de 68,61%, faţă de cele planificate per total.

• Cheltuielile cu alte cheltuieli s-au realizat în proporţie de 86,09%, faţă 
de cele planificate per total. 

• Cheltuielile de capital s-au realizat în proporţie de 59,43%, faţă de cele 
planificate per total. 

• Cheltuielile cu participare la capitalul social s-au realizat în proporţie de 
80,38%, faţă de cele planificate.

Diferenţa  dintre  veniturile  efectiv  încasate  şi  cheltuielile  efectiv  realizate, 
rezultată la închiderea exerciţiului bugetar 2009, este în valoare de 14.350.026 lei 
(168.150.937 lei – 153.800.911 lei)  şi a fost virată în fondul de rulment deschis pe 
seama  consiliului  Judeţean  Ilfov  la  Trezoreria  Ilfov,  în  afara  bugetului  local  în 
conformitate cu art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
care se pastrează la dispoziţia unităţii.

Menţionăm că în suma totală constituită la fondul de rulment se regăseşte 
suma  de  3.852.808,73  lei,  reprezentând  prefinanţarea  pentru  următoarele 
contracte:  

- contractul de finanţare nerambursabilă nr.479 prin Programul Operaţional 
Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 
101, DN1- Buftea, km.0 + 000 – km.12+000”, în valoare de 2.821.248,64 lei;
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- contractul de finanţare nerambursabilă nr.480 prin Programul Operaţional 
Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 2  intitulat  “Modernizare sistem rutier pe DJ 
100, tronson IV, Afumaţi – Găneasa, km.17 + 200 -km.20 + 482”, în valoare de 
1.031.560,12 lei, virate cu  O.P nr.3037 si 3039/10.12.2009,  de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei .

Potrivit art.9, alin. 4 din Legea nr.18/2009, a bugetului de stat pe anul 2009, 
‘‘sumele  alocate  bugetelor  locale  reprezentând  contribuţia  Uniunii  Europene, 
rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului 
local şi, respectiv, în fondul de rulment şi vor fi utilizate în anul 2010 cu aceeaşi 
destinaţie  pentru  care  acestea au fost  acordate,  până  la  finalizarea  proiectelor 
respective’’.

Fondurile consumate de Consiliul Judeţean Ilfov pe parcursul anului bugetar 
2009, la capitolul 84.02 – Transporturi - pe drumuri, poduri, pasaje şi lucrări de 
interes judeţean, au ca sursă de finanţare următoarele :
         - Programul cu obiective şi lucrări finanţate din transfer de la bugetul de stat, 
Ministerul  Dezvoltării,  Regionale  şi  Turismului,  prin  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, 
în valoare de 8.550.000 lei;

- Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov, în valoare de 31.188.780 lei;
- Fond rulment constituit în anul 2008,în valoare de 2.712.215,44 lei.



        Din suma totală de  42.450.995,44 lei,  s-au executat  atât  lucrări  noi 
contractate în anul 2009 cât şi lucrări în continuare contractate din anii precedenţi, 
concretizate  în realizarea următoarelor obiective: 

1.  lucrări  de administrare  întreţinere şi  reparaţii  curente în  valoare 
totală de 15.977.615,92 lei,  din bugetul judeţean  astfel:

- lucrări de intreţinere (plombe, covoare, pietruiri precum şi semnalizarea rutieră 
a drumurilor  judeţene),  exemple: plombe pe DC 184 Dascălu – Moara Vlăsiei , 
plombe pe DJ 602 Săbăreni, plombe pe DJ 602 Domneşti, Covor asfaltic pe DJ 301 
A Glina – Bălăceanca – Poşta, plombe pe DJ 101 C Lipia , plombe pe DC 101 (DJ 
400) Măgurele – Dărăşti Ilfov,  Brănesti, plombe pe DJ 301 DN 3 - Cernica, plombe 
pe DJ 101 Buftea plombe pe DJ 101 A, Corbeanca, plombe pe DJ 200 Ştefăneşti .

  -  Semnalizare  rutieră  orizontală  şi  verticală  pe  drumurile  judeţene  din 
judeţul Ilfov în valoare de 2.443.885,74 lei .

2.   programul de măsuri şi  acţiuni pentru prevenirea şi combaterea 
lunecuşului  pe  drumurile  publice,  pe  perioada  timpului  nefavorabil 
specific iernii ( 2008 – 2009 ) şi (2009 – 2010)  la care se adaugă alte 
cheltuieli efectuate prin dispoziţii legale (avize, acorduri etc.), in valoare 
de 2.422.687,94 lei.

3. Suma de 8.550.000 lei alocata prin 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,  concretizată  în 
realizarea următoarelor obiective: 
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- Servicii elaborare SF pentru execuţie asfaltere (1,5 km.) şi reparaţii pod pe DC 
55 Cernica – Bălăceanca ;

- Servicii de proiectare tehnică la obiectivul ,, Reabilitare str. Fulger, km. 1+701 
- 2+693, din oraşul Buftea ;

- Proiectare şi execuţie asfaltare pe DC 83, Berceni - limită Judeţ Giurgiu ;  
     - Proiectare şi execuţie reabilitare pe str. Câmpului com. Mogoşoaia, km. 0+000 
- 0+500 ;
     - Proiectare şi execuţie reabilitare pe str. Marta Bibescu com. Mogoşoaia, km. 
0+000 - 2+000 ;

-  Reînoire îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 402, km. 64+800 - 71+000 ;  
 - Realizare PT şi execuţie lucrări de asfaltare pe DC 127, DC 125 - Buda, km. 
0+000 - 2+400 ;
-  Realizare PT şi execuţie lucrări de asfaltare pe DC 185, Dascălu -Creaţa, km. 
0+000 - 2+700.

4.  Suma  de  11.738.835,04  lei,  alocată  pentru  derularea Proiectelor  cu 
finanţare externă nerambursabilă postaderare, s-a utilizat la; 

-  Modernizare  sistem rutier  pe  DJ  100,  tronson  VI,  Branesti  –  limită  judeţ 
Calarasi, km. 28+700 - 35+000, Modernizare sistem rutier pe DJ 301 B, Mănăstirea 
Pasărea Cozieni, km. 0+000 - 4+500, şi consultanţă

5.   Lucrări  de  investiţii  în  sumă de:  1.049.641,10  lei, pentru  lucrări 
contractate  în  anul  2008 şi  lucrări  în  continuare  pentru  realizarea  şi  finalizarea 



elaborarii  documentatiilor  necesare  accesarii  fondurilor  structurale  pe Programul 
Operational  Regional  Axa 2 – Imbunătăţirea infrastructurii  regionale şi  locale (6 
proiecte aprobate la finanţare în vederea modernizării drumurilor DJ 101 B, DN1 – 
Snagov – Gruiu, DJ 101 C DN 1 – Mănăstirea Căldăruşani (DJ 101), DJ 200 Centură 
– Ştefăneşti – Gagu – Grădiştea, DJ 301 DN 3 – Cernica – Tânganu, DJ 401 D 
Dărăşti Ilfov – 1 Decembrie, DJ 602 Centură – Domneşti .

Suma de 2.712.215,44 lei, deblocată din fondul de rulment constituit 
in anul 2008,  a fost  utilizată în realizarea obiectivului,   “Modernizare sistem 
rutier  DJ 100 Tunari - Ştefăneşti tronson II”, conform Anexei nr.3

3. În ceea ce priveşte Programul de Alimentare cu apă la sate conform 
H.G.  577/1997,  au  fost  cuprinse  în  programul  derulat  prin  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului sume ce au fost decontate astfel:

- Comuna Vidra, cu valoarea decontată a lucrărilor de 3.273.452 lei;
- Comuna Snagov, cu valoarea decontată a lucrărilor de 1.772.838 lei;
-  Comuna Dragomiresti - Vale, cu valoarea decontată a lucrărilor de 261.740 
lei;
- Comuna Gradistea, cu valoarea decontată a lucrărilor de 312.280 lei;
- Comuna Nuci, cu valoarea decontată a lucrărilor de 179.690 lei;

2. Referitor la Programul Construcţiilor de locuinţe, aprobat prin O.G. 
19/1994,  au  fost  cuprinse  in  Programul   Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  si 
Turismului urmatoarele blocuri:
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- blocul P34 din comuna Baloteşti pentru care s-au alocat fonduri de în valoare de 
1.761.340 lei; 

- blocul D5 din oraşul Bragadiru pentru care s-au alocat fonduri în valoare de 
1.600.000 lei.

În  ceea  ce  priveşte  lucrările  de  investiţii  executate  de  Consiliul 
Judeţean Ilfov, acestea au  fost (51.02.71):

- lucrări de reparaţii capitale in continuare la Pavilion A al Consiliului Judeţean 
Ilfov, din oraşul Otopeni, în valoare de 1.082.335 lei;

- proiect tehnic si executie bransament apa la cladirea Consiliul Judeţean Ilfov - 
Centrului Medical Buftea, în valoare de 21.966 lei;

- Elaborari studii fezabilitate, cereri de finantare si proiecte tehnice pentru diverse 
obiective de dezvoltare a judetului, stabilite prin lista de investitii in valoare totala 
de 777.640 lei; 

- Proiectare, montaj, autorizare centrală termică la C.J. Ilfov, în valoare de 19.911 
lei, din fonduri proprii.

- Achiziţii de bunuri şi dotări independente la Consiliul Judeţean Ilfov în valoare 
de 23.156 lei;
În afara celor menţionate mai sus s-au mai realizat:

-  Achiziţii  de bunuri şi  dotări  independente la Centrul Militar Judetean Ilfov în 
valoare de 50.151 lei.
În afara celor menţionate mai sus s-au mai realizat:



- Achiziţii de bunuri şi dotări independente, la Serviciul Public Comunitar Judeţean 
de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Ilfov, la Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi 
Ecologizare Mediul Ilfov, la Serviciul Public de Cooperare Internă şi Internaţională a 
Judeţului  Ilfov,  la  Autoritatea  de  Transport,   Spitalul  comunal  Periş,  Spitalul 
Oraşenesc Dr.Maria Burghele Buftea, la Centrul Judetean Ilfov de Asistenta Medico-
Sociala  pentru  Bolnavi  Cronici  Domnesti,  la  Spitalul  de  Psihiatrie  Eftimie 
Diamandescu Balaceanca, la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea 
Culturii Traditionale si Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ilfov.

Având  în  vedere  cele  prezentate,  supunem aprobării  Consiliului  Judeţean 
Ilfov, execuţia bugetară pe anul 2009.

PREŞEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU

            VICEPREŞEDINTE,                                   VICEPREŞEDINTE,
           CRISTINA MANICEA                                 GHEORGHE ROMAN 
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