
ROMÂNIA   

 JUDEŢUL ILFOV   

 CONSILIUL JUDEŢEAN   

  

 PROIECT DE HOTĂRÂRE   

 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII CONSILIULUI JUDETEAN ILFOV IN 

CADRUL PROGRAMULUI EUROPEAN ”EUROPA PENTRU CETATENI”, 

PRIN PROIECTUL   

  ” SUNT ROMÂN, CETĂŢEAN EUROPEAN”   

  

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Programul Europa pentru Cetateni focalizate pe domeniile cetatenie europeana si 

dezvoltare locala”;  

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean 

Ilfov înregistrată sub nr. ........... din ............................;

- Raportul compartimentelor 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;

 În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”e” si „f”, alin 6 lit.”a” şi art.97 din 

Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicata  cu  modificările  şi 

completările ulterioare.



HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1  Se aprobă participarea Consiliului Judetean Ilfov  in cadrul  programului Europa 

pentru Cetateni” prin proiectul ” Sunt român, cetăţean european”

  Art.2 In cazul obtinerii finantarii externe pentru proiectul prevazut la art.1, se aproba 

plata  cofinantarii  de  10  % din  valoarea   cheltuielilor  eligibile  din  valoarea  totala  de 

proiect de maxim 5.000.000 euro, echivalentul a 21.000.000 RON (TVA inclus), conform 

cursului de referinta aferent ghidului solicitantului.

Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze Contractul de 

finanţare, precum şi toate documentele aferente.  

Art.4 Se aprobă constituirea  unităţii  de implementare a   proiectului  în  componenta 

prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.5 Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  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................/................2011

EXPUNERE DE MOTIVE

 

Consiliul  Judeţean  Ilfov  are  în  vedere  întărirea  capacităţii  administrative  a 

aparatului propriu şi diseminarea informaţiilor legate de accesarea şi/sau implementarea 

proiectelor care vizează diminuarea riscului de creştere a numărului cetăţenilor aflaţi în 

situaţii limită din punct de vedere financiar şi social.

Programul Europa pentru cetăţeni este un program comunitar derulat de Direcţia 

Generală  Comunicare  din  cadrul  Comisiei  Europene,  care  îşi  propune  să  promoveze 

cetăţenia  europeană activă prin implicarea  societăţii  civile  în  construirea  unei  Europe 

unite,  bazată  pe  valori  istorice  şi  rememorarea  unui  trecut  comun,  pe  aprofundarea 

dialogului  intercultural  şi  pe  concepte  precum  toleranţa,  solidaritatea,  democraţia, 

egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă. 

Obiectivul  general  al  Programului  este  acela  de  a  acorda  tuturor  cetăţenilor 

europeni posibilitatea de a se cunoaşte, de a interacţiona şi de a se implica în proiecte 

comune, în vederea consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar.

In cadul acestui program sunt finante proiecte care abordeaza urmatoarele teme::

o viitorul Uniunii Europene, 

o cetatenia europeana activa, 

o dialogul intercultural, 



o impactul politicilor europene in societati, 

o bunastarea oamenilor in Europa, 

o ocuparea fortei de munca, coeziunea sociala si dezvoltarea durabila.

Programul  “Europa  pentru  cetăţeni”  sprijină  o  gamă  largă  de  activităţi  şi 

organizaţii care promovează “cetăţenia europeană activă” şi implicarea cetăţenilor şi a 

societăţii  civile  în  procesul  de  integrare  europeană.  Programul  pune  accent  pe  valori 

europene  comune,  precum  istoria,  cultura,  libertatea,  democraţia,  respectul  pentru 

drepturile omului, diversitatea culturală, toleranţa şi solidaritatea.

Valoarea totală a proiectului SUNT ROMÂN, CETĂŢEAN EUROPEAN  este de 

maxim 5.000.000 Euro, din care cota de cofinanţare din bugetul propriu al Consiliului 

Judeţean Ilfov de 10% din valoarea totală, TVA inclus.

În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”b”, alin.3 lit.”f”, alin 6 lit.”a” şi 

art.97  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  cu  modificările  şi 

completările  ulterioare,  am întocmit  prezentul  proiect  de hotărâre  pe care  îl  supunem 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Ilfov

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

 Cristina MANICEA                           Gheorghe ROMAN



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă

Nr.............../....................2011

RAPORT

Programul Europa pentru cetăţeni este un program comunitar derulat de Direcţia 

Generală  Comunicare  din  cadrul  Comisiei  Europene,  care  îşi  propune  să  promoveze 

cetăţenia  europeană activă prin implicarea  societăţii  civile  în  construirea  unei  Europe 

unite,  bazată  pe  valori  istorice  şi  rememorarea  unui  trecut  comun,  pe  aprofundarea 

dialogului  intercultural  şi  pe  concepte  precum  toleranţa,  solidaritatea,  democraţia, 

egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă. 

Obiectivul  general  al  Programului  este  acela  de  a  acorda  tuturor  cetăţenilor 

europeni posibilitatea de a se cunoaşte, de a interacţiona şi de a se implica în proiecte 

comune, în vederea consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar

Obiectivele generale ale Programului ”Europa pentru cetăţeni” sunt să contribuie 

la:

• acordarea posibilităţii cetăţenilor să interacţioneze şi să participe la construirea 

unei  Europe şi  mai  apropiate,  care este  democratică şi  îndreptată  către lume,  unită şi 

îmbogăţită prin diversitatea sa culturală, formându-se astfel cetăţenia Uniunii Europene;



• dezvoltarea unui simţ al  identităţii  europene, bazat pe comunitatea de valori, 

istorie şi cultură;

•  dezvoltarea  unui  simţ al  apartenenţei  la  Uniunea Europeană printre  cetăţenii 

acesteia;

•  creşterea  toleranţei  şi  înţelegerii  reciproce  între  cetăţenii  europeni  prin 

respectarea şi promovarea diversităţii culturale şi lingvistice, contribuind în acelaşi timp 

şi la dialogul intercultural;

Proiectul  isi  propune  atingerea  urmatoarelor  obiective,  conform  ghidului 

solicitantului aferent programului Europa pentru Cetateni:

• aducerea împreună a oamenilor din comunităţile locale din toată Europa pentru a 

împărtăşi şi schimba experienţe, opinii şi valori, pentru a învăţa din istorie şi pentru a 

construi pentru viitor;

•  promovarea  acţiunii,  dezbaterii  şi  reflecţiei  legate  de  cetăţenia  europeană  şi 

democraţie,  de  valori  împărtăşite,  istorie  şi  cultură  comună,  prin  cooperare  în  cadrul 

organizaţiilor societăţii civile la nivel european;

•  aducerea  Europei  mai  aproape  de  cetăţenii  săi  prin  promovarea  valorilor  şi 

realizărilor europene, păstrând în acelaşi timp amintirea trecutului său;

• încurajarea interacţiunii dintre cetăţeni şi organizaţiile societăţii civile din toate 

ţările participante, prin contribuirea la dialogul intercultural şi prin aducerea în prim plan 

a diversităţii şi unităţii europene, acordându-se o atenţie particulară activităţilor destinate 

să dezvolte legături mai strânse între cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, aşa 

cum a fost ea constituită în aprilie 2004 şi cetăţenii din statele membre care au aderat 

după această dată;

Valoarea  totală a  proiectului  este  de maxim 5.000.000 Euro,  din care cota de 

cofinanţare din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov de 10  % din valoarea totală, 

TVA inclus.



În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”b”, alin.3 lit.”f”, alin 6 lit.”a” şi 

art.97  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  cu  modificările  şi 

completările  ulterioare,  am întocmit  prezentul  proiect  de hotărâre  pe care  îl  supunem 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Ilfov.

Programul Europa pentru cetăţeni este unul din cele patru programe derulate de 

Direcţia Generală Educaţie şi Cultură din cadrul Comisiei Europene, care îşi propune să 

promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei 

Europe  unite,  bazată  pe  valori  istorice  şi  rememorarea  unui  trecut  comun,  pe 

aprofundarea  dialogului  intercultural  şi  pe  concepte  precum  toleranţa,  solidaritatea, 

democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă.

  

  DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI                DIRECŢIA ECONOMICĂ,

                                                                  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

             

              Director Executiv, Director Executiv,

              Irina SULIMAN             Bogdan COSTEA
         

        

                              Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă,

Mihai STAN



ANEXA

Membrii unităţii de implementare a proiectului
SUNT ROMÂN, CETĂŢEAN EUROPEAN”   

Manager de proiect:  Mihai Stan

Asistent manager:  Dorina Draghici

Responsabil financiar: Marilena  Padure

Responsabil legalitate: Monica Trandafir

Responsabil avizare juridica:Irina Suliman

Responsabil resurse umane: Franco Pop

Responsabil comunicare: Silvia Radeanu


