
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Clinceni în vederea 
realizării  unor  obiective de interes public 

Consiliul  Judeţean  Ilfov; 
Având în vedere: 

- Hotărârile  Consiliului Local Clinceni nr.53/23.08.2011 şi nr.74/3.11.2011 ; 
-   Expunerea de motive a preşedintelui şi  vicepreşedinţilor  Consiliului    Judeţean   Ilfov 

nr............. /................ 2011;
-  Raportul   Direcţiilor   de    specialitate    din    cadrul    Consiliului   Judeţean   Ilfov 

nr............. /.............. 2011 ,
-  Raportul de avizare al Comisiei  de administraţie  publică locală,  juridică,  apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 
-    Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări publice,  

arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
-   Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii economice; 

În baza art.91 alin.1 lit.e) şi f), alin.6 lit.(c) din Legea nr.215/2001   a administraţiei 
publice locale,  republicată,  modificată  şi  completată  şi   prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, modificată si completată; 

În  temeiul  art.97  din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată, 
modificată si completată; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 (1) Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu   Consiliul  Local  Clinceni 
pentru  realizarea  obiectivelor  de  interes  public:   ,,Administrarea  domeniului  public  ;i  privat  al 
comunei  Clinceni”: I.  -„Reabilitare  stradală  comunală  Clinceni,  judeţul  Ilfov” şi  II.„Extindere 
Şcoala nr.4 Olteni-amenajare peisagistică şi teren sintetic”. 



(2) Se  aprobă  contribuţia  Consiliului  Judeţean  Ilfov  în  sumă  de 20511905  lei ce  va  fi 
asigurată  în  funcţie  de  veniturile  încasate  la  bugetul  local  al  judeţului  Ilfov,  iar  contribuţia 
Consiliului Local Clinceni va fi în sumă de  2279101 lei, asigurată din bugetul local al comunei, 
pentru obiectivul nr. I. 

(3) Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Ilfov în sumă de 1093497 lei ce va fi asigurată în 
funcţie de veniturile încasate la bugetul local al judeţului Ilfov, iar contribuţia Consiliului  Local 
Clinceni  va fi  în  sumă  de  121499 lei, asigurată  din  bugetul  local  al  comunei,  pentru obiectivul 
nr. II. 

Art.2  Se  mandatează  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  pentru  semnarea 
contractelor de asociere în cauză. 

Art.3 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor asigura aducerea  la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE, 
Cristache Rădulescu 

Avizează 
SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Monica Trandafir 

Nr……… 
Din……….2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr.____/__________ 2011 
EXPUNERE DE MOTIVE 

În  conformitate  cu  dispoziţiile  Legii    nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale, 

republicată,  modificată  şi  completată,   Consiliul  judeţean îndeplineşte  printre  altele,   şi   atribuţii 

privind  cooperarea  interinstituţională şi  gestionarea  patrimoniului şi   hotărăşte, în  condiţiile legii, 

cooperarea  sau  asocierea  cu  alte  unităţi  administrativ-teritoriale  din  ţară  ori  din străinătate, 

precum  şi  aderarea  la  asociaţii   naţionale  şi  internaţionale  ale  autoritătilor administraţiei 

publice locale, în vederea promovării unor interese commune. 

În conformitate cu  prevederile  art.35  alin.1 din  Legea nr.273/2006  privind  finanţele  publice 

locale, modificată si completată : 

,,(1)  Autorităţile  deliberative  pot  aproba  colaborarea  sau  asocierea  pentru  realizarea  unor 

lucrări  şi  servicii  publice locale.  Colaborarea ori  asocierea se realizează pe bază de contracte de 

asociere,  în  care  se  prevăd  şi  sursele  de  finanţare  reprezentând  contribuţia  fiecărei  autoritati  a 

administratiei publice locale implicate. 

Contractele  de  asociere  se  încheie  de  către  ordonatorii  principali  de  credite,  în  condiţiile 

mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat in colaborare. 

Potrivit prevederilor art.1 (2) din Legea nr. 51/2002, a  serviciilor comunitare de utilitati 

publice, modificată şi completată: 

“ Serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt 

definite ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor 

de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor locale cu privire la: 

a) alimentarea cu apă; 

b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; 

c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 



d) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; 

e) salubrizarea localităţilor; 

f) iluminatul public; 

g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele 

asemenea; 

h) transportul public local. 

Conform art. 3 din Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor  

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificată şi completată 

(1)  Serviciile  de administrare  a  domeniului  public  şi  privat  sunt  destinate  satisfacerii  unor 

nevoi  ale  comunităţilor  locale,  contribuie  la  ridicarea  gradului  de  civilizatie  şi  confort  al 

acestora şi  grupează activităţi  edilitar-gospodăreşti  şi  acţiuni  de utilitate şi  interes public local 

având ca obiect: 

a)  construirea,  modernizarea,  exploatarea  şi  întreţinerea  strazilor,  drumurilor,  podurilor, 

viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; 

b) amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor şi gradinilor publice, a terenurilor de 

sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joaca pentru copii; 

c) amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor,  a strandurilor şi a bazelor de odihna şi 

tratament; 

e)  construirea,  modernizarea,  întreţinerea,   administrarea  şi   exploatarea  pieţelor 

agroalimentare, a bazarelor, targurilor şi oboarelor; 

f) organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale; 

g)  instalarea,  întreţinerea  şi  funcţionarea sistemelor  de semnalizare  şi  dirijare  a circulaţiei 

urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia; 

h) îndepărtarea zapezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a ghetii; 

i) amenajarea, organizarea şi exploatarea parcarilor, a locurilor publice de afisaj şi reclame, a 

panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental; 

j)  înfiinţarea,  organizarea  şi  exploatarea  unor  servicii  de  întreţinere,  reparaţii  curente  şi 

reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale; 

k) înfiinţarea, organizarea şi exploatarea spălătoriilor şi curatatoriilor chimice, a atelierelor de 



reparaţii auto etc.; 

l) înfiinţarea, organizarea şi exploatarea bailor publice, a salilor de gimnastica şi fizioterapie, a 

salilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor, partiilor şi instalaţiilor de schi şi transport pe cablu, a 

campingurilor; 

m)  organizarea  şi  exploatarea  activităţilor  de  coserit,  ecarisaj,  administrarea  cimitirelor  şi 

crematoriilor, a gradinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice; 

n) înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi  întreţinerea reţelelor de iluminat  public stradal şi  a 

iluminatului  public  pentru  punerea  în  valoare  a  edificiilor  publice,  a  monumentelor 

arhitectonice şi de arta, a spaţiilor publice şi peisagistice. 

Având  în vedere  capacitatea  financiară  deficitară   a comunei Clinceni din Judeţul Ilfov şi 

ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local Clinceni nr.53/23.08.2011  se propune asocierea  cu 

această  unitate  administrative-teritorială,  în  conformitate  cu  prevederile  legale,  în  vederea 

realizării obiectivelor   de interes   public solicitate. 

Faţă de cele  menţionate şi prevederile legale în vigoare,  am iniţiat Proiectul de Hotărâre 

alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi  aprobare Consiliului Judeţean Ilfov. 

PREŞEDINTE, 
Cristache Rădulescu 

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,
Roman Gheorghe Cristina Manicea



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr.____/__________ 2011 

RAPORT 

În  conformitate  cu  dispoziţiile  Legii    nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale, 

republicată,  modificată  şi  completată,    Consiliul  judeţean  îndeplineşte  printre  altele,    şi 

atribuţii   privind  cooperarea  interinstituţională şi  gestionarea  patrimoniului şi   hotărăşte,  în 

condiţiile legii,  cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori  din 

străinătate,   precum  şi   aderarea   la   asociaţii   naţionale   şi   internaţionale   ale   autoritătilor 

administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

În  conformitate  cu  prevederile  art.35  alin.1  din  Legea  nr.273/2006  privind  finanţele 

publice locale, modificată si completată : 

,,(1) Autorităţile  deliberative  pot  aproba  colaborarea  sau asocierea  pentru  realizarea unor 

lucrări  şi  servicii  publice  locale.  Colaborarea  ori  asocierea  se  realizează  pe  bază  de contracte de 

asociere, în care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei  autorit Potrivit 

prevederilor art.1 (2) din Legea nr. 51/2002, a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificată şi 

completată: 

“ Serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt 

definite ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor 

de utilitate şi interes public general ale colectivităţilor locale cu privire la: 

a) alimentarea cu apă; 

b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; 

c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 

d) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; 



e) salubrizarea localităţilor; 

f) iluminatul public; 

g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele 

asemenea; 

h) transportul public local. 

Conform art. 3 din Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor  

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificată şi completată 

(1)  Serviciile  de administrare  a  domeniului  public  şi  privat  sunt  destinate  satisfacerii  unor 

nevoi  ale  comunităţilor  locale,  contribuie  la  ridicarea  gradului  de  civilizatie  şi  confort  al 

acestora şi  grupează activităţi  edilitar-gospodăreşti  şi  acţiuni  de utilitate şi  interes public local 

având ca obiect: 

a)  construirea,  modernizarea,  exploatarea  şi  întreţinerea  strazilor,  drumurilor,  podurilor, 

viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; 

b) amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor şi gradinilor publice, a terenurilor de 

sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joaca pentru copii; 

c) amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor,  a strandurilor şi a bazelor de odihna şi 

tratament; 

d) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat; 

e)  construirea,  modernizarea,  întreţinerea,   administrarea  şi   exploatarea  pieţelor 

agroalimentare, a bazarelor, targurilor şi oboarelor; 

f) organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale; 

g)  instalarea,  întreţinerea  şi  funcţionarea sistemelor  de semnalizare  şi  dirijare  a circulaţiei 

urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia; 

h) îndepărtarea zapezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a ghetii; 

i) amenajarea, organizarea şi exploatarea parcarilor, a locurilor publice de afisaj şi reclame, a 

panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental; 

j)  înfiinţarea,  organizarea  şi  exploatarea  unor  servicii  de  întreţinere,  reparaţii  curente  şi 

reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale; 

k) înfiinţarea, organizarea şi exploatarea spălătoriilor şi curatatoriilor chimice, a atelierelor de 



reparaţii auto etc.; 

l) înfiinţarea, organizarea şi exploatarea bailor publice, a salilor de gimnastica şi fizioterapie, a 

salilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor, partiilor şi instalaţiilor de schi şi transport pe cablu, a 

campingurilor; 

m)  organizarea  şi  exploatarea  activităţilor  de  coserit,  ecarisaj,  administrarea  cimitirelor  şi 

crematoriilor, a gradinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice; 

n) înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi  întreţinerea reţelelor de iluminat  public stradal şi  a 

iluminatului  public  pentru  punerea  în  valoare  a  edificiilor  publice,  a  monumentelor 

arhitectonice şi de arta, a spaţiilor publice şi peisagistice. 

În  urma    analizei   solicitărilor    formulate    de  către  comuna  Clinceni,  din   cadrul 

judeţului  Ilfov, a rezultat  necesitatea  prevederii  în bugetul propriu  al  judeţului   a  sumelor 

destinate   realizării  de  lucrări  pe  bază  de contracte  de asociere. 

Faţă de cele precizate mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am 

întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat. 

Direcţia Juridică şi Direcţia Economică
Administraţie Publică Director Executiv,
Director Executiv, Bogdan Costea

Irina Suliman

Şef Serviciu Juridic-Contencios, Şef Biroul Buget şi Venituri Cheltuieli
Avizare Legalitate Acte Marilena  Pădure
Adela-Steliana  Ralea 


