
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Consiliul Local 

Buftea cu proiectul „Planul integrat de dezvoltare urbană al oraşului Buftea”  în 

cadrul  Programului Operaţional Regional, 

Axa 1-„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” 

DMI 1.1– Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de 

dezvoltare urbană”. 

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere:
 -     Hotărârea C.L. Buftea nr......... din ...../....../ 2010,  
 -    Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului 

Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr. ...../...........2010;
- Referatul  Serviciului  Public de Cooperare Internă şi  Internaţională  al 

judeţului Ilfov nr.  ......../...........2010., înregistrat la Consiliul Judeţean 
Ilfov cu nr. ......./..........2010;

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 
      nr. ....../..........2010;
- 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
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H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat 

cu Consiliul Local Buftea, cu proiectul „Planul integrat de dezvoltare urbană al 

oraşului Buftea”,  în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1„Sprijinirea 

dezvoltării  durabile  a  oraşelor  –  poli  urbani  de  creştere”  DMI 1.1–  Planuri 

integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană”. 

Art.2 Se  aprobă  bugetul  proiectului  conform  Devizului  General 

prevăzut în anexa care face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

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

plata  cofinanţării  în  valoare  de  1.547.706,99   lei  (1,5  % din valoarea  totală  a 

cheltuielilor  eligibile)  aferente  acestui  proiect,  în  conformitate  cu  prevederile 

legale .

Art.4 Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să 

semneze Acordul de Parteneriat cu Consiliul Local Buftea (lider proiect) conform 

modelului anexat.

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  …………2010
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R A P O R T

Domeniul  major  de  intervenţie  1.1  –  „Planuri  integrate  de  dezvoltare 

urbană” are ca obiectiv – conform Programului Operaţional Regional - creşterea 

calităţii  vieţii  şi  crearea  de  noi  locuri  de  muncă  în  oraşe,  prin  reabilitarea 

infrastructurii  urbane  şi  îmbunătăţirea  serviciilor  urbane,  inclusiv  a  serviciilor 

sociale,  precum  şi  prin  dezvoltarea  structurilor  de  sprijinire  a  afacerilor  şi  a 

antreprenoriatului.

Avantajul  unei  abordări integrate a problemelor economice,  sociale  şi  de 

mediu din zonele urbane degradate constă în faptul că se pot rezolva simultan o 

serie de probleme între care există relaţii de interdependenţă şi care afectează atât 

zona urbană cât şi arealele adiacente. Din acest motiv, prin Programul Operaţional 

Regional s-a prevăzut că, în cadrul acestei axe prioritare, vor fi finanţate planuri 

integrate  de  dezvoltare  urbană  pe  termen  mediu  sau  lung,  având  ca  scop 

regenerarea arealelor urbane  (”zone de acţiune urbană”), clar delimitate spaţial în 

cadrul oraşelor. Implementarea acestor planuri integrate va avea impact atât asupra 

dezvoltării de ansamblu a oraşului, cât şi a zonei înconjurătoare. 

Aceste  planuri  integrate  vor  fi  implementate  prin  proiecte  de 

reabilitare  a  infrastructurii  urbane  degradate,  de  dezvoltare  a  activităţilor 

antreprenoriale pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi acţiuni de reabilitare a 

infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale. În acest context, planurile 

integrate de dezvoltare şi regenerare urbană vor contribui la atingerea obiectivului 

specific  al  POR,  anume  creşterea  rolului  economic  şi  social  al  oraşelor,  prin 

aplicarea  unei  abordări  policentrice  pentru  o  dezvoltare  mai  echilibrată  a 



regiunilor,  în concordanţă  cu obiectivele Strategiei  Naţionale pentru Dezvoltare 

Regională  şi  Cadrului  Naţional  Strategic de Referinţă,  precum şi  cu Orientările 

Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Consiliul Judeţean Ilfov are rolul de a sprijini dezvoltarea localităţilor 

din judeţ. Acest program reprezintă o bună oportunitate de a creşte calitatea vieţii 

şi de a crea noi locuri de muncă în oraşul Buftea, beneficiind de o foarte consistent 

co-finanţare din partea Uniunii Europene, respectiv 98% din cheltuielile eligibile 

ale proiectului.

Bugetul total al proiectului este de 124.536.153,29 lei, contribuţia oraşului 

Buftea fiind de 21.871.588,66 lei, iar partea de co-finanţare a Consiliului Judeţean 

este de 1.547.706,99 lei.

Potrivit  celor  menţionate,  prin  referatul  Serviciului  Public  de  Cooperare 

Internă  şi  Internaţională  al  judeţului  Ilfov  se  propune  participarea  Consiliului 

Judeţean  Ilfov  în  parteneriat  cu  Consiliul  Local  Buftea  cu  proiectul  „Planul 

integrat  de  dezvoltare  urbana  al  orasului  Buftea”   în  cadrul   Programului 

Operaţional  Regional,  Axa 1-„Sprijinirea  dezvoltării  durabile  a  oraşelor  –  poli 

urbani  de  creştere”  DMI 1.1–  Planuri  integrate  de  dezvoltare  urbană,  Sub-

domeniul: Poli de dezvoltare urbană”.

Faţă de cele precizate am întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul 

de hotărâre alăturat, supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

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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