
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Mănăstirea 

Căldăruşani la proiectul „Restaurare, consolidare şi reabilitare Mănăstirea 

Căldăruşani, sat Lipia, comuna Gruiu, judeţul Ilfov” în cadrul  Programului 

Operaţional Regional, 

Axa 5-„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”  DMI 5.1– Restaurarea 

şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea 

infrastructurilor conexe. 

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere:
 -    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.  49/5.04.2011, 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;

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


H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat 

cu  Mănăstirea  Căldăruşani  la  proiectul  „Restaurare,  consolidare  şi  reabilitare 

Mănăstirea  Căldăruşani,  sat  Lipia,  comuna  Gruiu,  judeţul  Ilfov”  în  cadrul 

Programului Operaţional Regional, Axa 5 – ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului”  DMI 5.1  –  Restaurarea  şi  valorificarea  durabilă  a  patrimoniului 

cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. 

Art.2 Se aprobă sursele de finanţare a proiectului, prevăzut în anexa 

care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, în conformitate cu prevederile 

Ghidului Solicitantului POR, D.M.I. 5.1

Art.3 În cazul obţinerii  finanţării  externe pentru proiect,  se aprobă 

plata cofinanţării în valoare de  438.983,98 lei (din care 418.079,98 reprezintă 2 % 

din valoarea  totală  a  cheltuielilor  eligibile,  iar  20.904,00 reprezintă  cheltuielile 

neeligibile) aferente acestui proiect în conformitate cu prevederile legale.

Art.4 Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să 

semneze Acordul de Parteneriat  cu Mănăstirea Căldăruşani, conform modelului 

anexat,  contractul  de  finanţare,  precum  şi  orice  alt  document  aferent  acestui 

proiect. 

Art.5  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

Obiectivele  domeniului  major  de  intervenţie  5.1  “Restaurarea  şi  valorificarea 

durabilă  a  patrimoniului  cultural,  precum  şi  crearea/modernizarea  infrastructurilor 

conexe”  al  Programului  Operaţional  Regional,  Axa  5  “Dezvoltarea  durabilă  şi 

promovarea turismului” sunt: creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factor care 

stimulează creşterea economică în regiuni, respectând principiile dezvoltării durabile şi 

ale protecţiei mediului; extinderea sezonului turistic; creşterea numărului de turişti, prin 

valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi 

internaţională.

Proiectul „Restaurare, consolidare şi reabilitare Mănăstirea Căldăruşani, sat Lipia, 

comuna Gruiu, judeţul Ilfov” îşi propune restaurarea şi consolidarea clădirii bisericii din 

cadrul  Mănăstirii  Căldăruşani,  restaurarea  picturii  interioare  şi  exterioare  a  bisericii, 

consolidarea  chiliilor  din  jurul  bisericii,  reabilitare  turlei,  amenajări  peisagistice, 

iluminarea decorativă a obiectivului, realizarea unei parcări în cadrul obiectivului turistic, 

reabilitarea  unei  portiuni  din  drumul  de  acces  spre  monument,  realizarea  unui  punct 

turistic informativ. Prin aceste lucrări se doreşte atragerea unui număr mai mare de turişti 

în zonă care să poată aprecia la adevărata valoare, moştenirea culturală şi religioasă a 

poporului român. 

Obiectivul general al proiectului este creşterea importanţei turismului şi culturii, ca 

factor care stimulează creşterea economică în judeţul Ilfov şi Regiunea de Dezvoltare 

Bucureşti – Ilfov.

În  afara  Consiliului  Judeţean,  care  este  partener  lider,  la  acest  proiect  va  mai 

participa Mănăstirea Căldăruşani. Durata proiectului este estimată la 48 de luni.



Sursele de finanţare a proiectului sunt următoarele:  

NR. 
CRT.

SURSE DE FINANŢARE VALOARE 
LEI

I Valoarea totală a proiectului, din 
care:

25.946.879,72 

a. Valoarea neeligibilă a proiectului       20.904,00 
b. Valoarea eligibilă a proiectului 20.903.999,00 
c. TVA   5.021.976,72
II Contribuţia proprie în proiect, din 

care:
     438.983,98 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 
eligibile

     418.079,98

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 
neeligibile

       20.904,00

III TVA *   5.021.976,72
IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ
20.485.919,02

Astfel,  contribuţia  Consiliului  Judeţean  Ilfov  este  de  438.983,98 lei  (din  care 

418.079,98 reprezintă  2  % din  valoarea  totală  a  cheltuielilor  eligibile,  iar  20.904,00 

reprezintă cheltuielile neeligibile) aferente acestui proiect în conformitate cu prevederile 

legale.

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

proiectul  de  hotărâre privind  participarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  în  parteneriat  cu 

Mănăstirea  Căldăruşani  la  proiectul  „Restaurare,  consolidare  şi  reabilitare  Mănăstirea 

Căldăruşani, sat Lipia, comuna Gruiu, judeţul Ilfov” în cadrul  Programului Operaţional 

Regional,  Axa  5  -  „Dezvoltarea  durabilă  şi  promovarea  turismului”,  DMI 5.1– 

Restaurarea  şi  valorificarea  durabilă  a  patrimoniului  cultural,  precum  şi 

crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.

PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                 VICEPREŞEDINTE,
ROMAN GHEORGHE                                             CRISTINA MANICEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2011

R A P O R T

Obiectivele domeniului major de intervenţie 5.1 “Restaurarea şi valorificarea durabilă 

a  patrimoniului  cultural,  precum  şi  crearea/modernizarea  infrastructurilor  conexe”  al 

Programului Operaţional Regional, Axa 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” 

sunt:  creşterea  importanţei  turismului  şi  culturii,  ca  factor  care  stimulează  creşterea 

economică în regiuni, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului; 

extinderea sezonului turistic; creşterea numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului 

turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională.

Proiectul îşi propune restaurarea şi consolidarea clădirii bisericii din cadrul Mănăstirii 

Căldăruşani, restaurarea picturii interioare şi exterioare a bisericii, consolidarea chiliilor din 

jurul bisericii, reabilitarea turlei, amenajări peisagistice, iluminarea decorativă a obiectivului, 

realizarea unei parcări în cadrul obiectivului turistic, reabilitarea unei portiuni din drumul de 

acces spre monument, realizarea unui punct turistic informativ. Prin aceste lucrări se doreşte 

atragerea unui număr mai mare de turişti în zonă care să poată aprecia la adevărata valoare, 

moştenirea culturală şi religioasă a poporului român. 

Obiectivul general al proiectului este creşterea importanţei turismului şi culturii,  ca 

factor  care  stimulează  creşterea  economică  în  judeţul  Ilfov  şi  Regiunea  de  Dezvoltare 

Bucureşti – Ilfov.

În afara Consiliului Judeţean, care este partener lider, la acest proiect va mai participa 

Mănăstirea Căldăruşani. Durata proiectului este estimată la 48 de luni.



Sursele de finanţare a proiectului sunt următoarele:      

NR. 
CRT.

SURSE DE FINANŢARE VALOARE LEI

I Valoarea totală a proiectului, din care: 25.946.879,72 
a. Valoarea neeligibilă a proiectului       20.904,00 
b. Valoarea eligibilă a proiectului 20.903.999,00 
c. TVA   5.021.976,72
II Contribuţia proprie în proiect, din care:      438.983,98 
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile      418.079,98
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile        20.904,00
III TVA *   5.021.976,72
IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ
20.485.919,02

Astfel,  contribuţia  Consiliului  Judeţean  Ilfov  este  de  438.983,98 lei  (din  care 

418.079,98 reprezintă  2  %  din  valoarea  totală  a  cheltuielilor  eligibile,  iar  20.904,00 

reprezintă  cheltuielile  neeligibile)  aferente  acestui  proiect  în  conformitate  cu  prevederile 

legale.

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

de  hotărâre privind  participarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  în  parteneriat  cu  Mănăstirea 

Căldăruşani la proiectul „Restaurare, consolidare şi reabilitare Mănăstirea  Căldăruşani,  sat 

Lipia, comuna Gruiu, judeţul Ilfov” în cadrul  Programului Operaţional Regional, Axa 5-

„Dezvoltarea  durabilă  şi  promovarea  turismului”,  DMI 5.1–  Restaurarea  şi  valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.

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

Compartimentul Integrare Europeeană şi Reformă
Consilier

Gina Serbănescu
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