
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

     

PROIECT  DE
H O T Ă R Â R E

privind deblocarea şi utilizarea fondului de rulment

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui şi  a  Vicepreşedinţilor Consiliului 

Judeţean înregistrată sub nr. 4021/07.05.2010;
- Raportul Presedintelui înregistrat sub nr. 4022/07.05.2010;
- Raportul Direcţiei Economice înregistrat sub nr.4023/07.05.2010; 
- 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,  de  agrement  şi 
turism;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, 
apărarea  ordinii  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 protecţie a mediului;
- În  baza  prevederilor  art.58  din  Legea  nr.273/2006,  privind  finanţele 

publice locale, modificată si completată;
- În temeiul art.91, alin.1, lit. ”b” şi alin.3, lit”a”  şi  a art.97, din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată 
si completată;
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HOTĂRĂŞTE : 

Art. 1.  Se aprobă deblocarea şi utilizarea sumei de 3.852.808,76 lei,   din 
fondul  de  rulment  constituit  la  31.12.2009,  pentru  derularea  contractelor  cu 
finanţare externă nerambursabilă,  potrivit  Anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.  2. 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 JUDEŢULUI
                                                                             

                              MONICA TRANDAFIR

Nr . 
Din _______________2010



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 4021 / 07.05.2010

EXPUNERE DE MOTIVE

privind deblocarea şi utilizarea fondului de rulment

În conformitate cu execuţia Direcţiei de Trezorerie Ilfov, la data de 31.12.2009, 

diferenţa între veniturile efectiv încasate şi cheltuielile efectiv realizate s-a cifrat la suma 

de 40.325.637 lei din care,  suma de 3.852.808,76 lei, a fost virata cu  O.P nr.3037 si 

3039/10.12.2009,  de catre Ministerul  Dezvoltarii  Regionale si  Locuintei  si    reprezenta 

prefinantarea, pentru urmatoarele 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;

-  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.

Potrivit art. 9 alin. 4 din legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010, 

“sumele  aferente  proiectelor  ramase  neutilizate  in  cadrul  bugetelor  locale  la  finele 

exercitiului bugetar se reflecta in excedentul bugetului local si, respective, in fondul de 

rulment  si  vor  fi  utilizate  cu  aceeasi  destinatie  pentru  care  acestea  au  fost  initial 

prevazute, pana la finalizarea proiectelor respective”. 

Suma ramasa  de 36.472.828  lei  s-a  constituit  ca  excedent  potrivit  art.58  din 

Legea nr.273/2006 a finanţelor  publice locale,  modificata si completata,  în fondul de 

rulment  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov  şi  poate  fi  utilizat  temporar  pentru  acoperirea 

golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent sau 

pentru finanţarea unor investiţii  din competenţa Consiliului Judeţean Ilfov.
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Ca urmare a celor arătate mai sus, supunem aprobării Consiliului Judeţean Ilfov 

proiectul  de hotărâre  privind deblocarea  şi  utilizarea   sumei  de  3.852.808,76 lei,  din 

fondul de rulment, astfel:

- pentru capitolul 84.11 – Transporturi, suma de   3.852.808,76   lei. 

 

PREŞEDINTE,

CRISTACHE   RADULESCU

            VICEPREŞEDINTE,                          VICEPREŞEDINTE,

         CRISTINA MANICEA                     GHEORGHE  ROMAN             



                                                                                
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ
BIROUL BUGET, VENITURI ŞI CHELTUIELI
Nr. 4023 / 07.05.2010

RAPORT

privind deblocarea şi utilizarea fondului de rulment

Conform cu execuţia Direcţiei de Trezorerie Ilfov, la data de 31.12.2009, diferenţa 

între  veniturile  efectiv  încasate  şi  cheltuielile  efectiv  realizate  s-a  cifrat  la  suma  de 

40.325.637 lei  din  care,   suma de 3.852.808,76  lei,  a fost  virata  cu  O.P nr.3037 si 

3039/10.12.2009,  de catre Ministerul  Dezvoltarii  Regionale si  Locuintei  si    reprezenta 

prefinantarea, pentru urmatoarele 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;

-  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.

Potrivit art. 9 alin. 4 din legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010, 

“sumele  aferente  proiectelor  ramase  neutilizate  in  cadrul  bugetelor  locale  la  finele 

exercitiului bugetar se reflecta in excedentul bugetului local si, respective, in fondul de 

rulment  si  vor  fi  utilizate  cu  aceeasi  destinatie  pentru  care  acestea  au  fost  initial 

prevazute, pana la finalizarea proiectelor respective”. 

Suma ramasa  de 36.472.828  lei  s-a  constituit  ca  excedent  potrivit  art.58  din 

Legea nr.273/2006 a finanţelor  publice locale,  modificata si completata,  în fondul de 

rulment  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov  şi  poate  fi  utilizat  temporar  pentru  acoperirea 

golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent sau 

pentru finanţarea unor investiţii  din competenţa Consiliului Judeţean Ilfov.
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Ca urmare a celor arătate mai sus, supunem aprobării Consiliului Judeţean Ilfov 

proiectul  de hotărâre  privind deblocarea  şi  utilizarea   sumei  de  3.852.808,76 lei,  din 

fondul de rulment, astfel:

- pentru capitolul 84.11 – Transporturi, suma de   3.852.808,76 lei. 

DIRECTOR EXECUTIV,                 DIRECTOR EXECUTIV,

    GABRIEL  CONSTANTIN                      BOGDAN COSTEA

                                               BIROUL BUGET,
                                                     VENITURI ŞI CHELTUIELI

                                                            MARILENA PĂDURE



ROMÂNIA     
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN      
PRESEDINTE

           Nr. 4022 / 07.05.2010

RAPORT

privind deblocarea şi utilizarea fondului de rulment

În conformitate cu execuţia Direcţiei de Trezorerie Ilfov, la data de 31.12.2009, 

diferenţa între veniturile efectiv încasate şi cheltuielile efectiv realizate s-a cifrat la suma 

de 40.325.637 lei din care,  suma de 3.852.808,76 lei, a fost virata cu  O.P nr.3037 si 

3039/10.12.2009,  de catre Ministerul  Dezvoltarii  Regionale si  Locuintei  si    reprezenta 

prefinantarea, pentru urmatoarele 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;

-  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.

Potrivit art. 9 alin. 4 din legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010,  

“sumele  aferente  proiectelor  ramase  neutilizate  in  cadrul  bugetelor  locale  la 

finele exercitiului  bugetar se reflecta in excedentul  bugetului  local  si,  respective, in 

fondul de rulment si vor fi utilizate cu aceeasi destinatie pentru care acestea au fost 

initial prevazute, pana la finalizarea proiectelor respective”. 

Suma ramasa  de 36.472.828  lei  s-a  constituit  ca  excedent  potrivit  art.58  din 

Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, modificata si completata, în fondul de 

rulment  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov  şi  poate  fi  utilizat  temporar  pentru  acoperirea 

golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent sau 

pentru finanţarea unor investiţii  din competenţa Consiliului Judeţean Ilfov.
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Ca urmare a celor arătate mai sus, supunem aprobării Consiliului Judeţean Ilfov 

proiectul  de  hotărâre  privind deblocarea  şi  utilizarea   sumei  de  3.852.808,76  lei, din 

fondul de rulment, astfel:

- pentru capitolul 84.11 – Transporturi, suma de  3.852.808,76  lei. 

 

PREŞEDINTE,

CRISTACHE  RADULESCU
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