
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotararii nr. 60 / 2010, privind aprobarea documentaţiei 

tehnico – economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectele “Modernizarea 

infrastructurii rutiere şi  refacerea suprafeţei carosabile în oraşul Buftea”, 

„Crearea Parcului “Dintre flori” - Amenajarea arhitecturală şi peisagistică a 

acestuia, oraşul Buftea”, „Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a 

spaţiilor verzi corespunzătoare aliniamentelor stradale în oraşul Buftea”, 

„Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public, cu reţea 

subterană, în oraşul Buftea”, „Crearea unei zone verzi de utilitate publică 

pentru cartierul Flămânzeni din oraşul Buftea”, “Extinderea sistemului de 

supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 

oraşul Buftea” în cadrul POR Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de investitie 

1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane 

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere:
 -     Hotărârea de Consiliu Local Buftea Nr. 60 din 5 august 2011, privind 

aprobarea  modificării  indicatorilor  tehnic-economici  aprobaţi  prin  HCL  nr. 
50/09.06.2010 pentru proiectele inidividuale din cadrul Programului Operational 
Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 
– poli urbani de creştere, Domeniul major de investitie 1.1. – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.  

 -    Scrisorile de notificări ADR B-I nr. 8367 din 2.08.2011, 7409, 7410 şi 
7411 din 5.07.2011 şi 7535 din 8.07.2011, 

 -   Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. nr. 60 / 2010, privind aprobarea 
documentaţiei  tehnico  –  economice  cu  indicatorii  aferenţi,  pentru  proiectele 
“Modernizarea infrastructurii  rutiere şi   refacerea suprafeţei  carosabile în 
oraşul Buftea”, „Crearea Parcului “Dintre flori” - Amenajarea arhitecturală 



şi  peisagistică  a  acestuia,  oraşul  Buftea”,  „Modernizarea  arhitecturală  şi 
peisagistică  a  spaţiilor  verzi  corespunzătoare  aliniamentelor  stradale  în 
oraşul Buftea”, „Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public, 
cu reţea subterană, în oraşul Buftea”, „Crearea unei zone verzi de utilitate 
publică  pentru  cartierul  Flămânzeni  din  oraşul  Buftea”,  “Extinderea 
sistemului  de supraveghere video pentru creşterea siguranţei  şi  prevenirea 
criminalităţii în oraşul Buftea” în cadrul POR Axa prioritară 1 - Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de 
investitie 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre 
urbane

 -    Expunerea de motive a Preşedintelui  şi Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr. ...../...........2011;

- Referatul  Serviciului  Public  de Cooperare Internă şi  Internaţională  al 
judeţului Ilfov nr.  ......../...........2011, înregistrat la Consiliul Judeţean 
Ilfov cu nr. ......./..........2011;

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 
      nr. ....../..........2011;
- Raportul de avizare al Comisiei  de buget, finanţe, bănci,  prognoze şi 

studii economice;
- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ, 

privatizare şi integrare europeană;
- Raportul  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;

În  conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.b), lit d) şi f), alin.(3) lit.d) 
şi alin.(5) lit.a)punctul 12 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată,cu modificările şi completarile ulterioare;

În temeiul  art.  97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se modifică şi se aprobă sursele de finanţare pentru proiectul 

„Modernizarea infrastructurii  rutiere  şi   refacerea  suprafeţei  carosabile  în 

oraşul Buftea” din „Planul Integrat  de Dezvoltare Urbană a Oraşului  Buftea”, 

conform  Anexei   care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2 Se modifică şi se aprobă sursele de finanţare pentru proiectul 

„Crearea Parcului “Dintre flori” - Amenajarea arhitecturală şi peisagistică a 

acestuia, oraşul Buftea” din „Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului 

Buftea”, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

http://www.cjilfov.ro/consiliul_judetean/comisii.htm#comorg
http://www.cjilfov.ro/consiliul_judetean/comisii.htm#comorg
http://www.cjilfov.ro/consiliul_judetean/comisii.htm#comorg


Art.3 Se modifică şi se aprobă sursele de finanţare pentru proiectul 

„Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi corespunzătoare 

aliniamentelor  stradale în  oraşul  Buftea” din  „Planul  Integrat  de Dezvoltare 

Urbană a Oraşului Buftea”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre

Art.4 Se modifică şi se aprobă sursele de finanţare pentru proiectul 

„Dezvoltarea  şi  modernizarea  sistemului  de  iluminat  public,  cu  reţea 

subterană,  în  oraşul  Buftea” din  „Planul  Integrat  de  Dezvoltare  Urbană  a 

Oraşului Buftea”, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5 Se modifică şi se aprobă sursele de finanţare pentru proiectul 

„Crearea unei zone verzi de utilitate publică pentru cartierul Flămânzeni din 

oraşul Buftea” din „Planul Integrat  de Dezvoltare Urbană a Oraşului  Buftea”, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.6 Se modifică şi se aprobă sursele de finanţare pentru proiectul 

“Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi 

prevenirea criminalităţii  în oraşul Buftea” din „Planul Integrat de Dezvoltare 

Urbană a Oraşului Buftea”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre

Art.7 Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

Avizează,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. ...........
Din  …………2011



                                   
ROMÂNIA

JUDEŢUL   ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” are ca obiectiv – 

conform Programului Operaţional Regional - creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în 

oraşe, prin reabilitarea infrastructurii  urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor 

sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.

Consiliul Judeţean Ilfov, prin Hotărârea Nr. 23 din 04.03.2010, a aprobat participarea Consiliului 

Judeţean în parteneriat cu Consiliul Local Buftea în proiectul „Planul Integrat de Dezvoltare Urbană 

al Oraşului Buftea”, proiect depus la Asociaţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov. Pentru a 

trece  de  conformitatea  administrativă  este  necesară  adoptarea  unei  hotărâri  prin  care  se  aprobă 

documentaţia tehnico – economică şi indicatorii aferenţi. Pentru a trece de conformitatea administrativă 

a fost  adoptată Hotărârea Nr. 60 / 2010 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico – economici şi sursele 

de finanţare. In urma realizarii proiectelor la faza de proiect tehnic, s-au reluat toate masuratorile si s-au 

recalculate  toate  cantitatile  cat  mai  precis,  faza  SF fiind una estimativa.  Din aceasta  recalculare  au 

rezultat diferente in cantitatile de material, care se reflecta in bugetele proiectelor. Aceasta modificare 

este permisa prin Ghidul solicitantului, pentru un plafon de +/- 10%. Prin adresele de notificari nr. 8367 

din 2.08.2011, 7409, 7410 şi 7411 din 5.07.2011 şi 7535 din 8.07.2011,  ADRB-I a anunţat Primăria 

Buftea  că  este  necesară  emiterii  de  noi  Hotărâri  de  Consiliu  Local  şi  Consiliu  Judeţean,  privind 

modificarea valorilor celor şase proiecte distinct din cadrul PIDU. 

Ca urmare, valoarea totala a P.I.D.U. se modifica, de la 123.552.450 lei şi devine 124.468.487,79 

lei, contributia CJ Ilfov scade cu 54.985,93 lei, de la 1.547.706,98 lei la 1.492.721,05 lei. Contribuţia CL 

Buftea devine 1.591.677,44.

Având în vedere de cele de mai sus, propunem spre dezbatere şi adoptare,  proiectul de 

hotărâre privind  modificarea  Hotararii  nr.  60  /  2010,  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico  – 

economice  cu  indicatorii  aferenţi,  pentru  proiectele  “Modernizarea  infrastructurii  rutiere  şi 

refacerea suprafeţei carosabile în oraşul Buftea”, „Crearea Parcului “Dintre flori” - Amenajarea 

arhitecturală şi peisagistică a acestuia, oraşul Buftea”, „Modernizarea arhitecturală şi peisagistică 

a  spaţiilor  verzi  corespunzătoare  aliniamentelor  stradale  în  oraşul  Buftea”,  „Dezvoltarea  şi 

modernizarea sistemului de iluminat public, cu reţea subterană, în oraşul Buftea”, „Crearea unei 



zone  verzi  de  utilitate  publică  pentru  cartierul  Flămânzeni  din  oraşul  Buftea”,  “Extinderea 

sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul 

Buftea” în cadrul POR Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani 

de  creştere,  Domeniul  major de investitie  1.1.  –  Planuri  integrate  de  dezvoltare  urbană,  Sub-

domeniul: Centre urbane.

PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                 VICEPREŞEDINTE,
ROMAN GHEORGHE                                             CRISTINA MANICEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2011
R A P O R T

Domeniul  major  de intervenţie  1.1 – „Planuri  integrate de dezvoltare urbană” are ca obiectiv  – conform 
Programului  Operaţional  Regional  -  creşterea  calităţii  vieţii  şi  crearea  de  noi  locuri  de  muncă  în  oraşe,  prin 
reabilitarea infrastructurii  urbane şi  îmbunătăţirea serviciilor  urbane, inclusiv a serviciilor  sociale,  precum şi prin 
dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. 

Consiliul Judeţean Ilfov, prin Hotărârea Nr. 23 din 04.03.2010, a aprobat participarea Consiliului Judeţean în 
parteneriat cu Consiliul Local Buftea în proiectul  „Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Oraşului Buftea”, 
proiect  depus  la  Asociaţia  pentru  Dezvoltare  Regională  Bucureşti  –  Ilfov.  Pentru  a  trece  de  conformitatea 
administrativă a fost  adoptată Hotărârea Nr. 60 / 2010 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico – economici şi sursele 
de finanţare. In urma realizarii proiectelor la faza de proiect tehnic, s-au reluat toate masuratorile si s-au recalculate 
toate cantitatile cat mai precis, faza SF fiind una estimativa. Din aceasta recalculare au rezultat diferente in cantitatile 
de material, care se reflecta in bugetele proiectelor. Aceasta modificare este permisa prin Ghidul solicitantului, pentru 
un plafon de +/- 10%. Prin adresele de notificari nr. 8367 din 2.08.2011, 7409, 7410 şi 7411 din 5.07.2011 şi 7535 din 
8.07.2011, ADRB-I a anunţat Primăria Buftea că este necesară emiterii de noi Hotărâri de Consiliu Local şi Consiliu 
Judeţean, privind modificarea valorilor celor şase proiecte distinct din cadrul PIDU. 

Ca  urmare,  valoarea  totala  a  P.I.D.U.  se  modifica,  de  la  123.552.450  lei  şi  devine  124.468.487,79 lei, 
contributia CJ Ilfov scade cu 54.985,93 lei, de la 1.547.706,98 lei la 1.492.721,05 lei. Contribuţia CL Buftea devine 
1.591.677,44. Sursele de finantare si contributiile proprii ale partenerilor acestui proiect se modifica pentru fiecare 
dintre cele 6 proiecte individuale, după cum urmează 

1. Modernizarea infrastructurii rutiere si  refacerea suprafetei carosabile in orasul Buftea

Nr. crt. Surse de finanţare
Valoare
(RON)

I. Valoarea totală a proiectului, din care: 68.625.631,79
I.a. Valoarea neeligibilă a proiectului 702.566,76
I.b. Valoarea eligibilă a proiectului 54.762.302,56
I.c. TVA 13.160.762,47

II. Contribuţia proprie în proiect, din care: 14.958.575,28

II.a.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile  
eligibile 1.095.246,05

II.b.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile  
neeligibile 702.566,76

II.c. Autofinanţarea proiectului 0
II.d. TVA 13.160.762,47

III.
Asistenţă financiară nerambursabilă  
solicitată 53.667.056,51

Contribuţie C.L. Buftea:  976.378,27 lei
Contribuţie C.J.Ilfov: 821.434,54 lei

 2.  Crearea Parcului “Dintre flori” - Amenajarea arhitecturala si peisagistica a acestuia, orasul Buftea:



Nr. crt. Surse de finanţare
Valoare
(RON)

I. Valoarea totală a proiectului, din care: 15.277.329,75
I.a. Valoarea neeligibilă a proiectului 17.000,00
I.b. Valoarea eligibilă a proiectului 12.336.832,95
I.c. TVA 2.923.496,80
II. Contribuţia proprie în proiect, din care: 3.187.233,46
II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile 246.736,66

II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile 17.000,00
II.c. Autofinanţarea proiectului 0
II.d. TVA 2.923.496,80
III. Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 12.090.096,29

Contribuţie C.L. Buftea:  78.684,17 lei
Contribuţie C.J.Ilfov: 185.052,49 lei

3. Modernizarea arhitecturala si peisagistica a spatiilor verzi corespunzatoare aliniamentelor stradale in orasul Buftea:

Nr. crt. Surse de finanţare
Valoare
(RON)

I. Valoarea totală a proiectului, din care: 11.712.852,45
I.a. Valoarea neeligibilă a proiectului 51.443,29
I.b. Valoarea eligibilă a proiectului 9.419.358,04
I.c. TVA 2.242.051,13
II. Contribuţia proprie în proiect, din care: 2.481.881,58

II.a.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile  
eligibile 188.387,16

II.b.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile  
neeligibile 51.443,29

II.c. Autofinanţarea proiectului 0
II.d. TVA 2.242.051,13

III.
Asistenţă financiară nerambursabilă  
solicitată 9.230.970,88

Contribuţie C.L. Buftea:  98.540,08 lei
Contribuţie C.J.Ilfov: 141.290,37 lei

4.  Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, cu retea subterana, in orasul Buftea:

Nr. crt. Surse de finanţare
Valoare
(RON)

I. Valoarea totală a proiectului, din care: 20.510.472,43
I.a. Valoarea neeligibilă a proiectului 101.621,74
I.b. Valoarea eligibilă a proiectului 16.475.689,00
I.c. TVA 3.933.161,68
II. Contribuţia proprie în proiect, din care: 4.364.297,20

II.a.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile  
eligibile 329.513,78

II.b.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile  
neeligibile 101.621,74

II.c. Autofinanţarea proiectului 0
II.d. TVA 3.933.161,68

III.
Asistenţă financiară nerambursabilă  
solicitată 16.146.175,22

Contribuţie C.L. Buftea:  184.000,19 lei
Contribuţie C.J.Ilfov: 247.135,33 lei



5.  Crearea unei zone verzi de utilitate publica pentru cartierul Flamanzeni din orasul Buftea;

Nr. crt. Surse de finanţare
Valoare
(RON)

I. Valoarea totală a proiectului, din care: 5.674.989,12
I.a. Valoarea neeligibilă a proiectului 94.817,93
I.b. Valoarea eligibilă a proiectului 4.492.346,81
I.c. TVA 1.087.824,38
II. Contribuţia proprie în proiect, din care: 1.272.489,25

II.a.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile  
eligibile 89.846,94

II.b.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile  
neeligibile 94.817,93

II.c. Autofinanţarea proiectului 0
II.d. TVA 1.087.824,38

III.
Asistenţă financiară nerambursabilă  
solicitată 4.402.499,87

Contribuţie C.L. Buftea:  117.279,67 lei
Contribuţie C.J.Ilfov:  67.385,20 lei

6. Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalitatii in orasul Buftea.

Nr. crt. Surse de finanţare
Valoare
(RON)

I. Valoarea totală a proiectului, din care: 2.667.212,24
I.a. Valoarea neeligibilă a proiectului 126.654,05
I.b. Valoarea eligibilă a proiectului 2.028.208,27
I.c. TVA 512.349,92

II. Contribuţia proprie în proiect, din care: 679.568,14

II.a.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile  
eligibile 40.564,17

II.b.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile  
neeligibile 126.654,05

II.c. Autofinanţarea proiectului 0
II.d. TVA 512.349,92

III.
Asistenţă financiară nerambursabilă  
solicitată 1.987.644,10

Contribuţie C.L. Buftea:  136.795,09 lei
Contribuţie C.J.Ilfov:  30.423,13 lei

Direcţia Juridică şi                                                                      Direcţia Economică 
Administraţie Publică           Director Executiv, 
Director Executiv
Irina Suliman                   Bogdan Costea     

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă
Consilier

Gina Serbănescu
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