
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

CONVOCARE

          În conformitate cu prevederile art. 94, alin.1, din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei   publice   locale,   republicată  şi   ale  Regulamentului  de 

organizare şi funcţionare al Consiliului  Judeţean  Ilfov, se convoacă şedinţa 

ordinară a  Consiliului  Judeţean Ilfov  pentru marţi 28 iunie 2011,  ora 14, 

care va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Ilfov din strada Gheorghe 

Manu nr. 18 sector 1 Bucureşti  cu următorul proiect de ordine de zi: 

            1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean  Ilfov  din  data  de  11.05.2011,  procesul  verbal  al  şedinţei 

extraordinare din data de 10.06.2011.

            2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 

2010-buget propriu-.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

             3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului 

Ilfov pe anul 2011.

          Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.   

           4. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov 

în  cadrul  proiectului  “Regiuni  pentru  Reciclare”  (R4R)  în  cadrul 



Programului  de  Cooperare  Interregională  INTERREG  IV  C  finanţat  de 

FEDR.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

             5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean  Ilfov  nr.  183  din   30.10.2009  privind  depunerea  Cererii  de 

Finanţare  aferentă  proiectului  “Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea, 

extinderea  şi  echiparea  infrastructurii  sociale  la  Centrul  Medico-Social 

Domneşti –judeţul Ilfov.”

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

             6. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, în vederea 

valorificării  şi după caz, casării, a unor bunuri aflate în domeniul privat al 

judeţului Ilfov.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

             7. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu 

unele Consilii Locale din Judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de 

interes public.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

   8.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului 

Judeţean  Ilfov  nr.60/2008  privind  reactualizarea  componenţei  Comisiei 

Tehnice de Amenajare şi de Urbanism a Judeţului Ilfov.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

             9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului –cadru de 

închiriere a bunurilor  imobile din domeniul public  sau privat  al  judeţului 

Ilfov, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 



               10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie 

publică cu strigare a unui spaţiu medical nevândut şi a terenului aferent aflat 

în proprietatea privată a judeţului Ilfov.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

               11. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere 

prin licitaţie publică a unui spaţiu, aflat în domeniul privat al judeţului Ilfov 

şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov. 

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

              12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire 

prin  licitaţie  publică  a  unor  spaţii  situate  în  oraşul  Voluntari,  aflate  în 

domeniul  public  al  judeţului  Ilfov  şi  administrarea  Direcţiei  Generale  de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

              13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Ilfov nr. 87/2010 privind modificarea Organigramei şi 

Statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru  Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Ilfov. 

           Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

               14. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean 

Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 301A, km.0+000(Glina)-

km. 2+900 (Glina)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul 

Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“ Îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport regionale şi locale”. 

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

                15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice  pentru  obiectivul  “Modernizare  sistem  rutier  pe  DJ  301  A, 

km.0+000(Glina)-km.  2+900  (Glina)”-în  vederea  obţinerii  de  finanţări 



nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 

–“ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”. 

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

             16. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean 

Ilfov cu proiectul :”Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene 

din  Judeţul  Ilfov  –DJ  601,  km  0+000  (Autostrada  A1)  –km  7+000 

Giurgiu)”-în  cadrul  licitaţiei  de  finanţare  lansate  prin  intermediul 

Programului Operaţional Regional ,Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

             17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru proiectul: “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 

judeţene din judeţul Ilfov-DJ 601 km 0+000 (Autostrada A1) –km 7+000 

(Giurgiu)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul 

Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport regionale şi locale.”

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

          18. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov 

cu proiectul: “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din 

Judeţul  Ilfov –DJ 601A,  km 1+600 (Bucureşti)-km 11+500 (Giurgiu)”-în 

cadrul  licitaţiei  de  finanţare  lansate  prin  intermediul  Programului 

Operaţional  Regional  ,Axa  2-“Îmbunătăţirea  infrastructurii  de  transport 

regionale şi locale.”

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

           19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru proiectul:”Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 

judeţene din judeţul Ilfov – DJ 601 A km 1+600 (Bucureşti) –km 11+500 



(Giurgiu)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul 

Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

           20. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov 

cu proiectul:” Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din 

Judeţul  Ilfov-DJ  101M,  km  0+000(DN  1)-km  4+600  (lacul  Snagov  DJ 

111)”-în cadrul licitaţiei  de finanţare lansate prin intermediul Programului 

Operaţional  Regional,  Axa 2 – “Îmbunătăţirea  infrastructurii  de  transport 

regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

          21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru proiectul: “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 

judeţene din judeţul Ilfov-DJ 101 M km 0+000  (DN 1)- km 4+600 (lacul 

Snagov  DJ  111)”  în  vederea  obţinerii  de  finanţări  nerambursabile  prin 

intermediul  Programului  Operaţional  Regional,  Axa  2  –  “Îmbunătăţirea 

Infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

         22. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov 

cu proiectul “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din 

judeţul  Ilfov –DJ 401,  km 6+520(Centura  Bucureşti)-km 19+000 (Limita 

jud.  Giurgiu”-  în  cadrul  licitaţiei  de  finanţare  lansate  prin  intermediul 

Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

          23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice  pentru  proiectul  :  “Reabilitarea  şi  modernizarea  reţelei  de 



drumuri judeţene din judeţul Ilfov –DJ 401 km  6+520 (Centura Bucureşti) – 

km  19+000(Limită  judeţ  Giurgiu)”  în  vederea  obţinerii  de  finanţări 

nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2- 

“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

          24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico-

economice  pentru proiectul  :  “Reabilitarea  şi  modernizarea  reţelei  de 

drumuri judeţene din Judeţul Ilfov – DJ 401, km 6+520 (Centura Bucureşti)-

km 19+000 (Limita jud. Giurgiu)”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate 

prin intermediul  Programului Operaţional  Regional,  Axa 2-“Îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

          25. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov 

cu proiectul : “Modernizare drum judeţean DJ 101, km 12+970 (Baloteşti) –

km 37+549 ( Sitaru)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul 

Programului Operaţional Regional , Axa 2- “Îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

         26. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov 

cu proiectul :”Modernizare drum judeţean  DJ 184, km 0+000-km 3+180, 

Dascălu”-  în  cadrul  licitaţiei  de  finanţare  lansate  prin  intermediul 

Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

           27. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov 

cu proiectul :”Modernizare drum judeţean  DJ 101 N, km 0+000 (Ciolpani)-

km 3+098 (Siliştea Snagovului)”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin 



intermediul  Programului  Operaţional  Regional,  Axa  2  –“Îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

          28. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov 

cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 602 –km 15+866 (Dârvari)-

km  18+900  (Ciorogârla)  –în  cadrul  licitaţiei  de  finanţare  lansate  prin 

intermediul  Programului  Operaţional  Regional,  Axa  2  –“Îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

29. Diverse.

                                PREŞEDINTE

                         Cristache    Rădulescu

SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 

Monica Trandafir 


