
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind asocierea CONSILIULUI JUDEŢEAN ILFOV 
cu 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL JUDEŢULUI ILFOV

pentru dezvoltarea de proiecte de interes judeţean şi accesarea fondurilor aferente 

Fondului Social European Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 „Îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei furnizării serviciilor” prin proiectul „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 

serviciilor de stare civilă în judeţul Ilfov” 

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Programului  Operaţional  Dezvoltarea  Capacităţii  Administrative,  Domeniul 

Major  de  Intervenţie  2.2  „Îmbunătăţirea  calităţii  şi  eficienţei  furnizării 

serviciilor”;

- Adresa Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Ilfov 

nr. 36684 din 14.06.2010, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub nr. 5583 din 

16.06.2010;

- Adresa  Ministerului  Administraţiei  şi  Internelor  I.N.E.P.  nr.  581063  din 

19.06.2009, înregistrată la SPCEP Ilfov sub nr. 20991 din 23.06.2009;



- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean 

Ilfov înregistrată sub nr. 5693 din 18.06.2010;

- Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 

înregistrat cu nr.5694 din 18.06.2010;

- 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.”f”,  alin. 6 lit. „a” şi art.97 din Legea nr. 

215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare  şi  prevederile  art.  III  din  Legea  nr.201  din  2009  pentru  modificarea  şi 

completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se  aprobă  asocierea  CONSILIULUI  JUDEŢEAN  ILFOV cu  SERVICIUL 

PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL JUDEŢULUI ILFOV 

pentru  dezvoltarea  de  proiecte  de  interes  judeţean  şi  accesarea  fondurilor  aferente 

Fondului  Social  European  Programul  Operaţional  Dezvoltarea  Capacităţii 

Administrative, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 

furnizării serviciilor” prin proiectul „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor de 

stare civilă în judeţul Ilfov”. . 

 Art.2  Se aprobă Contractul de Asociere anexat, ce face parte integrantă din prezenta 

Hotărâre.

Art.3  Se  aprobă  cofinanţarea  proiectului  „Îmbunătăţirea  calităţii  şi  eficienţei 

serviciilor de stare civilă în judeţul Ilfov” în valoarea totală de maxim 20.000.000 lei, 

cu 2% din valoarea total eligibilă a proiectului.

Art.4  Se aprobă finanţarea tuturor costurilor neeligibile, inclusiv costurile suplimentare 

(conexe); proiectului în cauză.



Art.5 Se  aprobă  asigurarea  resurselor  financiare  necesare  implementarii  optime  a 

proiectului în condiţiile rambursării /decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 

structurale.

Art.6 Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze Contractul de 

Asociere, Cererea de finanţare precum şi toate documentele aferente.

Art.7  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 ........................ 2010



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 5693 din 18.06.2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Scopul  principal  al  Cadrului  Strategic  Naţional  de  Referinţă  (CSNR)  este  de  a 

consolida  abordarea  strategică  a  politicilor  de  coeziune  economică  şi  socială  ale 

României,  precum şi  de  a  stabili  legăturile  adecvate  şi  corecte  cu  politicile  Uniunii 

Europene,  mai  ales  cu  Strategia  Lisabona,  care  stă  la  baza  elaborării  politicilor  de 

dezvoltare economică şi de creare a noi locuri de muncă. 

CSNR a fost  elaborat  pe  baza  Planului  Naţional  de Dezvoltare  (PND),  care  a  fost 

conceput  ca  un  instrument  de  orientare  a  utilizării  surselor  de  finanţare  naţionale, 

comunitare  şi  de  alt  tip  de  care  va  dispune  România  în  perioada  2007-2013.  Acesta 

justifică  şi  prioritizează  investiţiile  publice  vizate  de  politica  europeană  de  coeziune 

economică şi socială şi defineşte cadrul planificării strategice şi programării financiare 

multi-anuale a României. 

CSNR se bazează, de asemenea, pe orientările pe termen lung ale Conceptului Strategic 

de  dezvoltare  spaţială  şi  reintegrare  în  structurile  spaţiale  europene  2007–2025 

(CSDS),  abordarea  strategică  luând  astfel  în  considerare  şi  dimensiunea  teritorială  a 

coeziunii. 

CSNR  prezintă  modul  în  care  România  intenţionează  să  includă  în  strategiile  sale 

obiectivele  de  dezvoltare  durabilă  şi  de  egalitate  de  şanse  în  vederea  combaterii 

excluziunii  sociale.  Totodată,  CSNR  explică  modul  în  care  vor  fi  implementate 

Instrumentele Structurale. Documentul a fost elaborat în parteneriat cu principalii actori 



interesaţi,  fiind  de  asemenea  organizate  sesiuni  de  consultări  publice,  pentru  a  primi 

opinii din partea unui număr cât mai mare de parteneri. 

Priorităţile  CSNR  au  fost  formulate  ca  răspuns  strategic  al  Guvernului  la  problemele 

economice actuale şi în vederea creării oportunităţilor pe care România şi le doreşte. CSNR 

vizează armonizarea tuturor acestor priorităţi într-o strategie coerentă, care să fie adecvată 

pentru România, dar care să se şi conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia 

de la Lisabona, şi să aibă ca efect dezvoltarea economică şi creşterea numărului de locuri de 

muncă.

 Dezvoltarea  infrastructurii  de  bază  la  standarde  europene  –  investiţiile  în 

infrastructură vor îmbunătăţi  calitatea reţelelor rutiere şi feroviare, precum şi a 

navigaţiei  pe  Dunăre  (axele  prioritare  TEN-T  nr.  7,  18  şi  22)  şi  vor  sprijini 

dezvoltarea mediului de afaceri şi crearea de noi locuri de muncă. Investiţiile vor 

îmbunătăţi,  de asemenea,  accesibilitatea  şi  inter-conectivitatea  dintre drumurile 

naţionale, judeţene şi locale, căi ferate, aeroporturi şi servicii navale, asigurând 

inclusiv legături mai bune cu rutele TEN-T. Investiţiile vor îmbunătăţi accesul la 

pieţe mai extinse şi toate acţiunile vor contribui la reducerea duratei călătoriilor şi 

costurilor  de  transport.  Investiţiile  în  infrastructura  de  mediu  vor  contribui  la 

îmbunătăţirea sistemelor de management al apei potabile şi a deşeurilor menajere 

la standarde europene. O eficienţă energetică mai mare de-a lungul întregului lanţ 

–  producţie,  transport,  distribuţie  şi  utilizare  finală  –  va  îmbunătăţi 

competitivitatea economică şi calitatea aerului şi va sprijini dezvoltarea durabilă. 

Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural şi 

pe utilizarea durabilă a resurselor naturale. 

 Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti  – strategia va 

contribui  la construirea unei  baze de producţie şi  antreprenoriale  dinamice,  va 

sprijini crearea şi dezvoltarea de noi afaceri, în special prin investiţii în produse şi 

servicii de calitate. Se va încuraja inovarea şi se va îmbunătăţi procesul de punere 

în practică a rezultatelor activităţilor de cercetare şi dezvoltare la oportunităţile de 

piaţă, precum şi accesul la finanţare şi TIC. Întreprinderile mici şi mijlocii vor 

beneficia de ajutoare pentru investiţii şi vor fi sprijinite prin servicii de consiliere 



pentru afaceri  de calitate,  precum şi  prin asigurarea accesului  la  alte  tipuri  de 

servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta şi a crea locuri de muncă. 

Turismul  va  fi  sprijinit,  de  asemenea,  acesta  fiind  o  importantă  sursă  de 

dezvoltare.

 Dezvoltarea  şi  folosirea  mai  eficientă  a  capitalului  uman  din  România  - 

strategia va urmări sprijinirea sistemului de învăţământ şi formare profesională 

pentru a furniza educaţie flexibilă şi de mai bună calitate  şi calificări  adaptate 

indivizilor,  sprijinirea  creşterii  accesului  şi  participării  la  educaţie,  precum  şi 

asigurarea faptului că educaţia şi formarea profesională furnizează cunoştinţele şi 

aptitudinile necesare pentru o economie modernă şi în plină dezvoltare. Creşterea 

adaptabilităţii,  dezvoltarea  spiritului  antreprenorial  şi  învăţarea  pe  parcursul 

întregii vieţi  se vor afla în centrul politicilor în domeniu, iar angajatorii  vor fi 

încurajaţi  să  investească  în  capitalul  uman.  Pentru  a  beneficia  de  sisteme 

educaţionale şi de formare profesională de calitate, va fi nevoie de modernizarea 

infrastructurii  educaţionale şi de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente 

şcolare şi TIC. Se vor sprijini acţiunile de combatere a excluziunii sociale şi de 

promovare  a  incluziunii  sociale  a  grupurilor  vulnerabile  (femeile,  minorităţile 

etnice, persoanele cu dizabilităţi) care sunt categorii dezavantajate pe piaţa forţei 

de muncă, astfel încât acestea să poată beneficia de noile oportunităţi de angajare 

care  vor  fi  create.  Îmbunătăţirea  calităţii  serviciilor  de  sănătate  şi  îngrijire  va 

contribui la regenerarea economică prin reducerea costurilor şi a perioadelor de 

inactivitate. 

 Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente  – strategia va îmbunătăţi 

calitatea  serviciilor  furnizate  de  sectorul  public.  Investiţiile  vor  contribui  la 

îmbunătăţirea  procesului  de  elaborare  a  politicilor,  planificării,  furnizării  şi 

gestionării serviciilor furnizate de administraţia centrală şi locală. Acţiunile vor 

viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate înregistra cel mai 

mare impact din punctul de vedere al stimulării dezvoltării socio-economice şi al 

mediului de afaceri, precum şi al combaterii deficienţelor economiei române. 



 Promovarea dezvoltării  teritoriale  echilibrate  –  scopul  este  stoparea şi,  eventual, 

inversarea tendinţei de accentuare a disparităţilor de dezvoltare şi promovarea unei 

dezvoltări  regionale  echilibrate.  Acţiunile  vor  sprijini  dezvoltarea  regiunilor  prin 

crearea  condiţiilor  necesare  stimulării  creşterii  economice  a  regiunilor  mai  puţin 

dezvoltate,  precum  şi  restructurarea  zonelor  rurale  şi  urbane.  Investiţiile  se  vor 

concentra  pe  consolidarea  infrastructurii  şi  stabilirea  legăturilor  locale  cu  reţelele 

naţionale,  europene  şi  inter-continentale  care  conectează  România  la  pieţele 

internaţionale.  Acţiunile  vor  viza  coridoarele  şi  polii  de  dezvoltare  existenţi  sau 

emergenţi şi vor crea condiţiile necesare dezvoltării integrate, stabilind conexiunile cu 

reţelele  regionale,  naţionale  şi  trans-europene.  Sprijinul  acordat  va  contribui  la 

consolidarea  mediului  de  afaceri  local  şi  regional  şi  la  dezvoltarea  patrimoniului 

natural  şi  cultural  în  vederea  sprijinirii  turismului  şi  dezvoltării  mediului  urban. 

Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit 

prin Conceptul Strategic de dezvoltare spaţială şi reintegrare în structurile spaţiale 

europene 2007–2025.

Proiectul  „Îmbunătăţirea  calităţii  şi  eficienţei  serviciilor  de  stare  civilă  în 

judeţul  Ilfov” îşi  propune  să  dezvolte  capacitatea  şi  eficienţa  serviciilor  adresate 

populaţiei  judeţului  Ilfov  şi  nu  numai,  prin  informatizarea  reţelei  judeţene  şi 

interconectarea acesteia la reţeaua naţională de stare civilă.

Asocierea,  prin  obiectivele  propuse  şi  implicit  prin  rezultatele  preconizate  se 

regăseşte întru totul în obiectivele operaţionale ale domeniului de intervenţie menţionat. 

Pentru aceasta am iniţiat proiectul de hotărâre pe care îl supunem spre dezbatere 

şi aprobare plenului Consiliului Judeţean Ilfov.  

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

Cristina MANICEA   Gheorghe ROMAN



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă

Nr. 5694 din 18.06.2010

RAPORT

Planului Naţional de Dezvoltare (PND), care a fost conceput ca un instrument 

de orientare a utilizării surselor de finanţare naţionale, comunitare şi de alt tip de care va 

dispune  România  în  perioada  2007-2013.  Acesta  justifică  şi  prioritizează  investiţiile 

publice vizate de politica europeană de coeziune economică şi socială şi defineşte cadrul 

planificării strategice şi programării financiare multi-anuale a României. 

În concordanţă cu Strategia Regională a Planului Naţional de Dezvoltare, PODCA 

va da prioritate  regiunilor rămase în urmă şi  zonelor mai puţin dezvoltate  din cadrul 

regiunilor mai prospere şi care pot contribui la o dezvoltare policentrică a teritoriului 

României.

Printre  obiectivele  vizate  de  proiectul  „Îmbunătăţirea  calităţii  şi  eficienţei 

serviciilor de stare civilă în judeţul Ilfov” menţionăm:

• Consolidarea  unei  capacităţi  administrative  eficiente  –  strategia  va 

îmbunătăţi calitatea serviciilor furnizate de sectorul public. Investiţiile vor 

contribui la îmbunătăţirea procesului de elaborare a politicilor, planificării, 

furnizării  şi  gestionării  serviciilor  furnizate  de  administraţia  centrală  şi 

locală. Acţiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde 



se poate înregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimulării 

dezvoltării  socio-economice  şi  al  mediului  de  afaceri,  precum  şi  al 

combaterii deficienţelor economiei române; 

• Promovarea  dezvoltării  teritoriale  echilibrate  –  scopul  este  stoparea  şi, 

eventual, inversarea tendinţei de accentuare a disparităţilor de dezvoltare şi 

promovarea  unei  dezvoltări  regionale  echilibrate.  Acţiunile  vor  sprijini 

dezvoltarea  regiunilor  prin  crearea  condiţiilor  necesare  stimulării  creşterii 

economice a regiunilor mai puţin dezvoltate, precum şi restructurarea zonelor 

rurale şi urbane. Investiţiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii şi 

stabilirea legăturilor locale cu reţelele naţionale, europene şi inter-continentale 

care  conectează  România  la  pieţele  internaţionale.  Acţiunile  vor  viza 

coridoarele şi polii de dezvoltare existenţi sau emergenţi şi vor crea condiţiile 

necesare  dezvoltării  integrate,  stabilind  conexiunile  cu  reţelele  regionale, 

naţionale  şi  trans-europene.  Sprijinul  acordat  va  contribui  la  consolidarea 

mediului de afaceri local şi regional şi la dezvoltarea patrimoniului natural şi 

cultural  în  vederea  sprijinirii  turismului  şi  dezvoltării  mediului  urban. 

Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung 

stabilit  prin  Conceptul  Strategic  de  dezvoltare  spaţială  şi  reintegrare  în 

structurile spaţiale europene 2007–2025.

Asocierea  CONSILIULUI  JUDEŢEAN  ILFOV cu  SERVICIUL  PUBLIC 

COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL JUDEŢULUI ILFOV pentru 

dezvoltarea  de  proiecte  de  interes  judeţean  şi  accesarea  fondurilor  aferente  Fondului 

Social  European  Programul  Operaţional  Dezvoltarea  Capacităţii  Administrative, 

Domeniul  Major  de  Intervenţie  2.2  „Îmbunătăţirea  calităţii  şi  eficienţei  furnizării 

serviciilor”  prin  proiectul  „Îmbunătăţirea  calităţii  şi  eficienţei  serviciilor  de  stare 

civilă în judeţul Ilfov” este necesară pentru dezvoltarea unor servicii publice la nivel 

european.

Ţinând cont de prevederile art.91 alin.1 lit.”f”,  alin. 6 lit. „a” şi art.97 din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 



ulterioare  şi  prevederile  art.  III  din  Legea  nr.201  din  2009  pentru  modificarea  şi 

completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, am întocmit proiectul 

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

Judeţean Ilfov.  

 

     DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI   DIRECŢIA ECONOMICĂ

  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

Director Executiv,            Director Executiv,

      Irina SULIMAN            Bogdan COSTEA

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă,

Daniela GRECU


