
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Convenţiei de Colaborare între Ministerul Mediului şi Pădurilor - Unitatea de 

Management al Proiectului şi Consiliul Judeţean Ilfov în vederea implementării comune a Proiectului 

privind

„CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI ”, finanţat din fonduri 

rambursabile de BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE şi 

DEZVOLTARE(BIRD), fonduri nerambursabile acordate de FACILITATEA GLOBALĂ DE 

MEDIU(GEF) şi fonduri locale de la Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Adresa Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 182485/VA/15.03.2010 înregistrată la Consiliul 

Judeţean Ilfov cu nr. 1513 din 15.03.2010;

- Adresa Primăriei comunei Dobroeşti nr. A/8219/19.11.2009 înregistrată la Consiliul Judeţean 

Ilfov cu nr. 10950/19.11.2009;

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov înregistrată 

cu 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 servicii  publice,  sociale,  comerţ,  privatizare şi  integrare 

europeană; 

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



- Raportul de avizare a Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii economice.

În  conformitate  cu  prevederile  art.91  alin.1  lit.”e”,   alin.  6  lit.  „a”  din  Legea  nr.  215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se  aprobă  Convenţia  de  Colaborare  între  Ministerul  Mediului  şi  Pădurilor  -  Unitatea  de 

Management al Proiectului şi Consiliul Judeţean Ilfov în vederea implementării comune a Proiectului 

privind  „CONTROLUL  INTEGRAT AL POLUĂRII  CU NUTRIENŢI  ”,  finanţat  din  fonduri 

rambursabile  de  BANCA INTERNAŢIONALĂ  PENTRU RECONSTRUCŢIE  şi  DEZVOLTARE, 

fonduri nerambursabile acordate de FACILITATEA GLOBALĂ DE MEDIU şi fonduri locale de la 

Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale, prevazută în Anexa  nr. 1 ce face parte din proiect.

Art.2   Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local Dobroeşti inclus în proiect, în 

vederea implementării acestuia.

Art.3  Se  aprobă  cofinanţarea  proiectului  „CONTROLUL  INTEGRAT  AL  POLUĂRII  CU 

NUTRIENŢI”, în procent de 5% din valoarea  proiectului.

Art.4   Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze Convenţia de Colaborare 

între Ministerul Mediului şi Pădurilor - Unitatea de Management al Proiectului şi Consiliul Judeţean 

Ilfov,  prevăzută  la  art.  1  şi  Contractul  de  Asociere  prevăzut  în  Anexa  nr.  2.,  anexe  ce  fac  parte 

integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.5 Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor  aduce  la  îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr...................

Din ..............................



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ……… din ………2010

EXPUNERE DE MOTIVE

În data de 28 decembrie 2007 a fost semnat la Bucureşti, Acordul de împrumut nr. LN 4873-RO 

dintre  România  şi  Banca  Internaţională  de  Reconstrucţie  şi  Dezvoltare,  referitor  la  finanţarea 

Proiectului “CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI”, în valoare de 50 milioane 

euro echivalent.

La  data  de 28  decembrie  2007 a  fost  semnat  la  Bucureşti,  Acordul  de  asistenţă  financiară 

nerambursabila  nr  TF  058040-RO  dintre  România  şi  Banca  Internaţională  de  Reconstrucţie  şi 

Dezvoltare acţionând în calitate de Agenţie de Implementare a Facilitatii Globale de Mediu, referitor la 

finanţarea Proiectului “CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI” în valoare de 

5,5 milioane dolari SUA echivalent.

Acordurile  de finaţare  mentionate  mai  sus  au  fost  ratificate  prin  Legea  nr  228/23.11.2008, 

publicată în Monitorul Oficial nr 782 din 24 noiembrie 2008.

La 18.12.2008 au fost încheiate între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Mediului 

şi  Dezvoltării  Durabile,  Acordul  Subsidiar  nr.  345  şi  Convenţia  de  finanţare  nr.  346,  prin  care 

Ministerul Mediului este desemnat drept beneficiar al fondurilor Proiectului şi prin care i se stabilesc 

drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile privind derularea Împrumutului şi a Donaţiei.



Prin  Ordinul nr. 1820/21.11.2007, emis de ministrul  mediului,  a fost  înfiinţată  Unitatea de 

Management al Proiectului “CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII  CU NUTRIENŢI”, unitate 

fără personalitate  juridică,  aflată  în  subordinea  Ministerului  Mediului  şi  Pădurilor,  căreia  i-a  fost 

delegată toată responsabilitatea implementării Proiectului şi derulării acestuia.

Prin  Ordinul  241/26  martie  2005  al  Ministerului  Mediului  şi  Gospodăririi  Apelor  şi  prin 

Ordinul  196/07  aprilie  2005  al  Ministerului  Agriculturii,  Pădurilor  şi  Dezvoltării  Rurale  privind 

aprobarea  listei  localităţilor  pe  judeţe  unde există  surse  de nitraţi  din activităţi  agricole  şi  a  listei 

localităţilor din bazinele/spaţiile hidrografice unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, şapte 

localităţi din judeţul Ilfov au fost desemnate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi anume: 1 

Decembrie, Jilava, Măgurele, Chitila, Ciorogârla, Dărăşti Ilfov şi Dobroeşti. 

În urma adreselor înaintate (sub nr. 6896/01.07.2009) către consiliile locale ale localităţilor 1 

Decembrie, Jilava şi Măgurele(acestea fiind prioritizate ca fiind Centre de Demonstrare şi Instruire) nu 

am putut obţine acordul de participare în cadrul proiectului,  după cum reiese din adresele anexate. 

Ulterior,  prin  adresele  cu  nr.  10950/21.10.2009  au  fost  înştiinţate  consiliile  locale  ale  localităţilor 

Ciorogârla, Chitila, Dărăşti Ilfov şi Dobroeşti. Dintre acestea, numai consiliul local Dobroeşti a fost de 

acord  să  se  asocieze cu  Consiliul  Judeţean în  vederea  implementării  proiectului,  consiliul  local  al 

localităţii Chitila considerând participarea neoportună, consiliul local Dărăşti nu dispune de fonduri 

pentru  implemntarea  proiectului  (după  cum  reiese  din  răspunsurile  anexate)  iar  din  partea 

reprezentantului consiliul local Ciorogârla nu am primit decât un refuz verbal, netransmiţând în schimb 

nicio adresă în acest sens. 

Aşadar, având în vedere cele de mai sus, singura localitate de pe teritoriul judeţului Ilfov unde 

se poate implementa Proiectul este Dobroeşti.

Obiectivul principal al Proiectului este reducerea deversării de nutrienţi în corpurile de apă şi 

promovarea unei schimbări de comportament prin întărirea capacităţii instituţionale şi de reglementare, 

precum şi prin acţiuni cu rol demonstrativ la nivelul comunelor şi, prin urmare, sprijinirea Guvernului 

României în vederea satisfacerii cerinţelor UE în domeniul protecţiei apei.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat 

al Poluării cu Nutrienţi”, împreună cu Consiliul Judeţean şi Consiliul Local al comunei beneficiare, vor 

întreprinde în cadrul proiectului, acţiuni de ecologizare în rândul gospodăriilor, activităţi de testare şi 

demonstrare  a  bunelor  practici  agricole,  precum  şi  acţiuni  vizând  instruirea,  informarea  şi 

conştientizarea publică a factorilor de decizie, a instituţiilor implicate în monitorizarea şi reducerea 

poluării cu nutrienţi din agricultură. De asemenea, v-a fi furnizat sprijin financiar în regim de împărţire 

a costurilor pentru investiţii de mediu la nivel de comună şi anume pentru construirea şi operarea de 

facilităţi de depozitare şi management a gunoiului de grajd la nivelul întregii localităţi dar şi la nivel de 



gospodărie, pentru achiziţionarea de echipament destinat manipulării  şi aplicării gunoiului de grajd, 

pentru încurajarea practicilor agro-forestiere pe teritoriul comunei, şi pentru testarea şi demonstrarea de 

practici agricole de natură ecologică.

În cadrul Proiectului, Unitatea de Management va asigura facilităţile, serviciile şi alte resurse 

cerute pentru scopurile implementării Proiectului, în limita a 323.167 euro echivalent, iar contribuţia 

financiară a Consiliului Judeţean Ilfov, în valoare totală de 15.268 euro echivalent, se va repartiza pe 

durata implementării, începând cu anul 2010, pentru care se va asigura suma de 648 euro echivalent(în 

ultimul trimestru al anului 2010).

Consiliul  Judeţean,  pe  baza  Planului  de  Implementare  şi  a  bugetului  comunicat  de  către 

Unitatea de Management,  îşi  va prevede  anual în buget sumele necesare implementării  Proiectului. 

Aceste sume, defalcate pe obiective de investiţii, vor fi virate eşalonat, în funcţie de necesităţi, către 

bugetul  local  al  comunei  beneficiare  a  acestor  investiţii,  urmând a fi  puse  la  dipoziţia  Unitaţii  de 

Management la cerere.

Unitatea de Management al Proiectului şi Consiliul Judeţean Ilfov vor colabora strâns pentru 

implementarea  comună  a  Proiectului  “Controlul  Integrat  al  Poluării  cu  Nutrienţi“,  pe  teritoriul 

localităţii Dobroeşti, ajutând la îmbunătăţirea calităţii prin reducerea cantităţilor de nitraţi deversaţi în 

resursele de apă şi prin contribuţia la crearea unui mediu mai curat.

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

dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

Cristina MANICEA              Gheorghe ROMAN



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă

Nr. ……… din ………2010

RAPORT

România a devenit Stat Membru al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007, iar Capitolul 22 – 

Mediu a fost închis în luna noiembrie 2004. Drept urmare, România se confruntă cu provocarea de a 

atinge un nivel de dezvoltare egal cu cel al Statelor Membre şi de a realiza obiectivul european de 

coeziune economică şi socială.

Obiectivul general al Proiectului este de a sprijini Ministerul Mediului şi autorităţile locale în 

eforturile acestora de implementare a acquis-ului Uniunii Europene, în domeniul protecţiei  calităţii 

apelor. Obiectivul global de mediu al proiectului este de a reduce poluarea cu nutrienţi a resurselor de 

apă ale României şi în final, a Dunării şi Mării Negre.

Dezvoltarea  politicii  regionale  în vederea implementării  unui sistem integrat  de prevenire a 

poluării,  nevoia  extinderii  sistemelor  de  colectare  a  deşeurilor  din  mediul  urban,  implementarea 

sistemelor  de  colectare  selectivă  a  deşeurilor,  promovarea  unui  sistem  eficient  de  gospodărire  a 

gunoiului  de  grajd,  plantarea  de  perdele  forestiere  de  protecţie,  sunt  priorităţi  pentru  comunitatea 

noastră.

De asemenea, protecţia mediului şi ridicarea calităţii  standardelor de viaţă a locuitorilor din 

judeţul Ilfov a fost şi rămâne un obiectiv în linia de dezvoltare prevăzută de Consiliul Judeţean Ilfov. 

Propunerea  pe  care  dorim să  o  supunem spre  dezbatere  şi  aprobare  este  semnarea  Convenţiei  de 

Colaborare privind Proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” derulat cu sprijinul financiar 

al Băncii Mondiale şi al Facilităţii Globale de Mediu.

Obiectivele principale ale Proiectului sunt:



• reducerea deversării cu nutrienţi în corpurile de apă;

• promovarea  unei  schimbări  de  comportament  prin  întărirea  capacităţii  instituţionale  şi  de 

reglementare;

• întreprinderea de acţiuni cu rol administrativ la nivelul comunelor.

Activităţile ce se vor întreprinde în cadrul Proiectului sunt:

• acţiuni de ecologizare în rândul gospodăriilor;

• activităţi de testare şi demonstrare a bunelor practici agricole;

• acţiuni de instruire, informare şi conştientizare publică;

• construirea şi operarea de facilităţi de depozitare şi management a gunoiului de grajd;

• achiziţionarea de echipament destinat manipulării şi aplicării gunoiului de grajd;

• încurajarea practicilor agro-forestiere pe teritoriul localităţilor.

Ţinând cont de prevederile Acordurilor de finanţare LN 4873-RO şi TF 058040-RO care stau la 

baza  Proiectului,  ratificate  prin  Legea  228/2008  privind  ratificarea  Acordului  de  împrumut  dintre 

România  şi  Banca  Internaţională  pentru  Reconstrucţie  şi  Dezvoltare  şi  a  Acordului  de  Asistenţă 

Financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu, Ministerul Mediului, prin Unitatea de 

Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienţi” va semna cu fiecare Consiliu 

Judeţean al judeţelor cu comune vulnerabile la poluarea cu nutrienţi incluse în proiect, o Convenţie în 

care  sunt  detaliate  drepturile  şi  obligaţiile  părţilor  în  ceea  ce  priveşte  implementarea  Proiectului, 

tipurile de investiţii care urmează a se efectua la nivel local, modul de finanţare al acestora, precum şi 

mecanismul financiar prin care vor fi asigurate sumele de cofinanţare.

Drept pentru care am întocmit Proiectul de Hotărâre alăturat pe care îl supunem spre dezbatere 

şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.

     DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI      DIRECŢIA ECONOMICĂ

  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

            Director Executiv, Director Executiv,

      Irina SULIMAN             Bogdan COSTEA

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă,

Mihaela RADU


