
 
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 180/2009  privind aprobarea 

cererii de finanţare  aferentă proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea 

şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani – judeţul 

Ilfov”  în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 3, Domeniul Major de 

Intervenţie 3.2.

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere:

- Adresa  Agenţiei  de Dezvoltare  Regională  Bucureşti  Ilfov nr.  12206/  16.11.2011  privind 

solicitarea de clarificări şi modificare a valorilor Cererii de finanţare iniţiale;

- 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 buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii economice;

- 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 învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, protecţie 

copii, activităţi sportive de agrement şi turism;

- Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.180  din  30.10.2009  privind  aprobarea  depunerii 

Cererii de finanţare aferentă proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea 

şi  echiparea infrastructurii  sociale  la  Centrul  de Îngrijire  şi  Asistenţă  Ciolpani  – judeţul 

Ilfov”.

În conformitate cu prevederile :



- HG nr. 957/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 

finanţate prin programe operaţionale;

- HG  nr.  768  din  23.07.2010  pentru  modificarea  şi  completarea  Normelor  metodologice  de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind aprobarea prin HG nr. 44/2004;

- Ordinul nr 1.119 din 30.10.2007 emis de MDLPL privind aprobarea categoriilor de cheltuieli 

eligibile  pentru  Domeniul  major  de  intervenţie  3.2 

”Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/extinderea  şi  echiparea  infrastructurii  serviciilor 

sociale”; 

- Ordinul nr.  2.392 din 13.12.2007 emis de MEF, privind aprobarea categoriilor  de cheltuieli 

eligibile  pentru  Domeniul  major  de  intervenţie  3.2 

”Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/extinderea  şi  echiparea  infrastructurii  serviciilor 

sociale”;

În temeiul art.91 alin.(1) lit.”f” şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Valoarea totală a investiţiei  prevăzută la art. 1 al Hotărârii 180/2009 se modifica şi 

va fi de 3.657.605,76 lei  24% TVA inclus.

Art. 2 Hotărârea  Consiliului Judeţean Ilfov nr. 180/2009 se modifică corespunzător.

Art. 3 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.  ……… din ………………2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Centrul de Îngrijire  şi  Asistenţă Ciolpani  este  amplasat  în  intravilanul  comunei  Ciolpani,  Calea 

Bucureşti nr.348, judeţul Ilfov.

Imobilul  aparţine  domeniului  public  al  judeţului  Ilfov,  conform  Cărţii  funciare  ce  nr.3969  al 

comunei Ciolpani, judeţul Ilfov şi este compus din:

- teren în suprafaţă de 13.860 mp;

- construcţiile existente pe acesta :

o corp C3 – Clădire pentru asistaţi – suprafaţă construită de 589,80 mp şi construit-

desfăşurată de 681,05 mp;

o corp C4 – Clădire centrală termică şi spălătorie – suprafaţă construit-desfăşurată 

de 134,20 mp;

o corp C5 – Magazie alimente – suprafaţă construit-desfăşurată de 47,55 mp.

Construcţiile  au fost  edificate  în  perioade diferite,  Corpul  C3 în 1939,  iar  Corpul  C4 în 1992. 

Corpul C3 are o formă neregulată datorată extinderilor din diverse perioade.

Ansamblul adăposteşte activităţi specifice îngrijirii persoanelor vârstine şi se desfăşoară pe nivele 

funcţionale: parterul este destinat serviciilor de cazare, asistemnţă medicală, serviciilor gospodăreşti 

şi spaţiilor comune; etajul adăposteşte spaţiile pentru administraţie.

Corpul C5 cuprinde 3 magazii de depozitare alimente de 9,00 mp, 12,10 mp şi 17,40 mp.

Reorganizarea funcţională şi spaţială a ansamblului şi suplimentarea numărului de locuri pentru 

asistaţi,  în  următoarea  variantă  aprobată  :  Recompartimentarea  şi  reorganizarea  funcţională  a 

corpurilor  C3  şi  C4,  consolidarea  şi  supraetajarea  corpului  C3  cu  un  nivel  şi  realizarea  unor 

extinderi cu acelaşi gabarit şi cu aceeaşi structură de organizare funcţională 

În urma reorganizării şi recompartimentării spaţiile actuale denumite Magazie de alimente C5 se 

vor desfiinţa.



Soluţia propusă ţine cont de : siguranţa în exploatare; siguranţa la foc; igiena, sănătatea oamenilor, 

refacerea  şi  protecţia  mediului;  izolaţia  termică,  hidrofugă  şi  economia  de  energie;  protecţia 

împotriva zgomotului; iluminatul şi ventilarea încăperilor.

Pentru realizarea acestor obiective se va interveni la finisajele interioare şi exterioare.

Prin modificări aduse de autorităţile contractante s-au trecut la capitolul cheltuieli eligibile sume ce 

figurau la cheltuieli neeligibile, iar TVA-ul s-a modificat de la 19% la 24%. 

Contribuţia  Consiliului  Judeţean  Ilfov  rămâne  în  parametrii  aprobaţi,  doar  valoarea  totală  a 

investiţiei se majorează.

Astefel,  valoarea  totală  a  investiţiei este  de  3.657.605,76  lei   24% TVA inclus,  contribuţia 

proprie  a  judeţului  Ilfov  în  valoare  de  69.010,36  ron reprezentând  2%  din  valoarea  totala 

eligibilă a proiectului.

 Ţinând seama de cele precizate 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 ………2011

RAPORT

Centrul  de Îngrijire  şi  Asistenţă Ciolpani  este  amplasat  în  intravilanul  comunei  Ciolpani,  Calea 

Bucureşti nr.348, judeţul Ilfov.

Imobilul  aparţine  domeniului  public  al  judeţului  Ilfov,  conform  Cărţii  funciare  ce  nr.3969  al 

comunei Ciolpani, judeţul Ilfov şi este compus din:

- teren în suprafaţă de 13.860 mp;

- construcţiile existente pe acesta :

o corp C3 – Clădire pentru asistaţi – suprafaţă construită de 589,80 mp şi construit-

desfăşurată de 681,05 mp;

o corp C4 – Clădire centrală termică şi spălătorie – suprafaţă construit-desfăşurată 

de 134,20 mp;

o corp C5 – Magazie alimente – suprafaţă construit-desfăşurată de 47,55 mp.

Construcţiile  au fost  edificate  în  perioade diferite,  Corpul  C3 în 1939,  iar  Corpul  C4 în 1992. 

Corpul C3 are o formă neregulată datorată extinderilor din diverse perioade.

Ansamblul adăposteşte activităţi specifice îngrijirii persoanelor vârstine şi se desfăşoară pe nivele 

funcţionale: parterul este destinat serviciilor de cazare, asistemnţă medicală, serviciilor gospodăreşti 

şi spaţiilor comune; etajul adăposteşte spaţiile pentru administraţie.

Prin modificările aduse de autorităţile contractante s-au trecut la capitolul cheltuieli eligibile sume 

ce figurau la cheltuieli neeligibile, iar TVA-ul s-a modificat de la 19% la 24%. 



Ca urmare  a  solicitării  de  clarificări  nr.  12206/  16.11.2011,  transmisă  de  către  Agenţia  pentru 

Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov, cererea de finanţare a fost revizuită, cu următoarele precizări 

referitoare la modificările efectuate:

• Secţiunea 1.1 Solicitant: a fost modificata denumirea acestuia în UAT Judetul Ilfov;

• Secţiunea 2.3.5 Activitatile proiectului: activitatea 1.5 Contractarea şi realizarea serviciilor 

de audit-au fost prevazute un număr de 2 rapoarte de audit ce se vor realiza pe parcursul 

implementării proiectului; activitatea 2.1 Contractarea lucrărilor- a fost actualizată valoarea 

aferentă licitaţiei de lucrări în conformitate cu secţiunea 3.4 Achiziţii publice şi 4.1 Bugetul 

proiectului; activitatea 2.3 Recepţia lucrărilor- valorile aferente lucrărilor ce se vor executa 

au fost corelate cu secţiunile 3.4 şi 4.1;

• Secţiunea 2.3.8 Rezultate aşteptate-a fost modificat numărul rapoartelor de audit ce se vor 

realiza pe parcursul implementării proiectului;

• Secţiunea 2.6 Indicatori: această secţiune a fost modificată în conformitate cu indicatorii de 

program aferenţi domeniului major de intervenţie 3.2 

• Secţiunea 3.4 Achiziţii publice- a fost introdusă o linie suplimentară în cadrul căreia a fost 

calculat totalul achiziţiilor prevăzute, astfel încât să reflecte concordanţă cu secţiunea 4.1 

precum şi cu devizul general, ce reprezintă valoarea prezentată în secţiunea 4.1 – cap. 6 

Cheltuieli aferente implementării proiectului;

• Secţiunea  4.1  Bugetul  proiectului a  fost  modificată  în  sensul  că,  pe  coloana  aferentă 

cheltuielilor neeligibile a fost introdusă suma de 4.800 lei pe linia 3.2 Dotări de specialitate. 

• Secţiunea 4.2 Surse de finanţare- corelată cu secţiunea 4.1 Bugetul proiectului;

• Secţiunea 5 Certificarea aplicaţiei- a fost actualizată data semnării.

În plus, având în vedere solicitarea dumneavoastră de clarificari, vă facem următoarele precizări:

1. În cadrul devizului  general de la PT, pe linia 6.1 pregătirea personalului din exploatare, 

valoarea este egală cu 0 lei. Pe linia 6.2 Probe tehnologice şi teste a fost prevazută suma de 

22.700 lei, care se regăseşte şi pe totalul capitolului 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi 

teste din devizul  prezentat.  Suma menţionată pe linia 6.2 din deviz se regăseşte pe linia 

bugetară  din  secţiunea  4.1  a  cererii  de  finanţare  II-Alte  cheltuieli  neeligibile.  Astfel, 

valoarea totală a proiectului “Reabilitare, modernizare, dezvoltare, extindere şi echipare  

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani, judeţul Ilfov” nu se modifică.

2. Având în vedere modificarea secţiunii 4.1 Bugetul proiectului prin încadrarea pe coloana 

aferentă  cheltuielilor  neeligibile  a  sumei  de  4.800  lei,  a  dus  la  necesitatea  corelării 

următoarelor documente, pe care vă rugăm să le găsiţi ataşat:

a. Anexa V- Bugetul proiectului;

b. Anexa IIIA- Graficul de depunere a cererilor de rambursare;

c. Declaraţia de angajament.



3. Hotărârea de Consiliu nr. 180/30.01.2009 va fi actualizată în cel mai scurt timp, urmând a se 

asigura corelarea cu noile valori ale proiectului. Valoarea contributiei UAT Judeţul Ilfov în 

cadrul proiectului acoperă în HCJ nr. 180 valoarea actualizată a acesteia.

Contribuţia  Consiliului  Judeţean  Ilfov  rămâne  în  parametrii  aprobaţi,  doar  valoarea  totală  a 

investiţiei se majorează.

Astefel,  valoarea  totală  a  investiţiei este  de  3.657.605,76  lei   24% TVA inclus,  contribuţia 

proprie  a  judeţului  Ilfov  în  valoare  de  69.010,36  ron reprezentând  2%  din  valoarea  totala 

eligibilă a proiectului.

În temeiul art.91 alin.(1) lit.”f” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare,  dar şi de faptul că acest proiect contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor asumate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, am întocmit proiectul 

de hotărâre alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean 

Ilfov.   

 

     DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI

  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ       DIRECŢIA ECONOMICĂ

            

Director Executiv, Director Executiv,

      Irina SULIMAN            Bogdan COSTEA

DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE       SERVICIUL LUCRĂRI PUBLICE ŞI ACHIZIŢII

Director Executiv,                   Şef Serviciu,

       Gabriel CONSTANTIN       Constantin CĂLINOIU

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI REFORMĂ,

Daniela GRECU


	Cristache RĂdulescu
	Avizează,
	Nr. ...............



