
ROMÂNIA   

 JUDEŢUL ILFOV   

 CONSILIUL JUDEŢEAN   

  

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

  

 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII NR 33/09.03.2011 PRIVIND 

APROBAREA PARTICIPARII CONSILIULUI JUDETEAN ILFOV IN CADRUL 

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL -  DEZVOLTAREA 

RESURSELOR UMANE 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 6 - „PROMOVAREA 

INCLUZIUNII SOCIALE”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 6.2 - 

ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ŞI A PARTICIPĂRII GRUPURILOR 

VULNERABILE PE PIAŢA MUNCII ”, PRIN PROIECTUL   

  ” ÎMPREUNĂ (NE) SCHIMBĂM VIITORUL PREZENT”   

  

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 

Prioritara 6 - Promovarea Incluziunii Sociale, Domeniul Major de intervenţie 6.2 

Îmbunătăţirea Accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;

- 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;

Ţinând seama de prevederile Programului de guvernare 2007-2013, Capitolul 9 – 

Familia, protecţia copilului şi egalitatea de şense şi Capitolul 25 – Politici în domeniul 

relaţiilor interetnice;

 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  Anexa  la  Hotararea  Consiliului  Judetean  Ilfov  nr.  33/09.03.2011  se  modifica 

potrivit anexei care face parte din prezenta hotarare

Art.2 Hotararea Consiliului Judetean Ilfov nr 33/09.03.2011 se modifica potrivit anexei 

care face parte din prezenta hotarare. 

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................/................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.

Administraţia  publică  din  România  are  ca  prioritate dezvoltarea  uniformă  a 

comunităţilor  locale  şi  regionale.  Astfel,  una  dintre  măsuri  este  revizuirea  şi 

modernizarea  programelor  de  asistenţă  socială  prin  orientarea  acestora  în  funcţie  de 

nivelul veniturilor realizate pe familie şi restructurarea celor peste 200 de prestaţii sociale 

existente  atât  la nivel  naţional,  cât  şi  local,  astfel  încât  acestea să reprezinte  o formă 

complementară de protecţie socială şi nu să constituie unica sursă de venit pentru cei care 

au capacitate de muncă.

Obiectivul  general  al  proiectului  ÎMPREUNĂ (NE)  SCHIMBĂM VIITORUL 

PREZENT” îl reprezintă facilitarea accesului la educaţie şi integrarea sau reintegrarea pe 

piaţa muncii a grupurilor vulnerabile ( persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care 

părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, persoane depende de droguri şi 

de alcool şi foştii  dependenţi  de droguri  ori  cele afectate  de boli  care le influenţează 

viatile profesională şi socială,femei cu copii  fara adapost, supuse violentei dometsice) 

din Ilfov .



Valoarea  totală  a  proiectului  este  de  maxim  500.000  Euro,  din  care  cota  de 

cofinanţare din bugetul  propriu al  Consiliului  Judeţean Ilfov este  de 2% 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  iniţiat  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

Se  modifica  hotararea  Consiliului  Judetean  Ilfov  nr  33/09.03.2011  privind 

aprobarea  participarii  consiliului  judetean  ilfov  in  cadrul  programului  operaţional 

sectorial  -   dezvoltarea  resurselor  umane  2007-2013,  axa  prioritară  6  -  „promovarea 

incluziunii  sociale”,  domeniul major de interventie 6.2 -  îmbunătăţirea accesului şi a 

participării  grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii ”, prin proiectul    ” Impreună (ne) 

schimbăm viitorul prezent!”.

In anexa  la Hotarea Consiliului Judetean Ilfov se modifica membrii unitatii de 

implementare a proiectului, dupa cum urmeaza:

- managerul de proiect Manicea Cristina se inlocuieste cu Mihai Stan;

- asistent managerul Mihai Stan este inlocuit de catre Monica Trandafir;

- responsabilul  legalitate  Monica  Trandafir  este  inlocuita  cu  Dorina 

Draghici;



În  cadrul  acestei  cereri  de  propuneri  de  proiecte  strategice  sunt  promovate 

proiecte  care  urmăresc  facilitarea  accesului  pe  piaţa  muncii  a  grupurilor  vulnerabile, 

programe de formare  pentru  dezvoltarea  competenţelor  şi  calificărilor  de bază  pentru 

grupurile vulnerabile, măsuri de acompaniere în vederea identificării şi menţinerii unui 

loc  de  muncă,  promovarea  unei  pieţe  inclusive  a  muncii.  O  atenţie  deosebită  va  fi 

acordată proiectelor integrate care presupun un număr mare de participanţi  din rândul 

grupurilor vulnerabile: romi, tineri peste 18 ani care părăsesc sitemul de stat de protecţie 

a copilului, persoane cu dizabilităţi, femei, persoane cu risc sporit de marginalizare ori 

excluziune socială 

Valoarea  totală  a  proiectului  este  de  maxim  500.000  Euro,  din  care  cota  de 

cofinanţare din bugetul  propriu al  Consiliului  Judeţean Ilfov este  de 2% 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.

 

    DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DIRECŢIA ECONOMICĂ, 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

             Director Executiv, Director Executiv,

              Irina SULIMAN             Bogdan COSTEA
         

                             Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă,

Mihai STAN



ANEXA la

 Hotararea Consiliului Judetean Ilfov

 nr........... din............

Membrii unitatii de implementare a proiectului:

Manager de proiect: Mihai Stan

Asistent manager: Monica Trandafir

Responsabil legalitate: Dorina Draghici

Responsabil comunicare:Silvia Radeanu

Responsabil financiar:Bogdan Costea

Responsabil Achizitii publice: Costel Calinoiu

Responsabil monitorizare si control: Dorin Voicu

Responsabil Resurse Umane:Franco Pop


