
   

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 181 

din 30.10.2009   aferentă proiectului „Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea 

infrastructurii sociale la Centrul Maternal „Mama şi Copilul” 

Săftica – judeţul Ilfov” în cadrul Programului Operaţional 

Regional, Axa Prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. 

 

Consiliul Judeţean Ilfov, 

 

Având în vedere : 

- Adresa ADRBI nr. 5992 din 26.05.2011 înregistrată la Consiliul 

Judeţean Ilfov sub nr.4382 din 26.05.2011 respectiv adresa de 

răspuns a Consiliului Județean Ilfov nr.4382 din 31.05.2011;  

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului 

Judeţean Ilfov înregistrată sub nr. .......... din ................... .2011;  

- Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Ilfov înregistrat cu nr. ............... din ............... 2011; 



- 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; 

- 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; 

 

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” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. I Art.1. al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 181 din 

30.10.2009 se modifică şi va avea următorul conţinut: valoarea totală 

a investiţiei este de 3.527.943,56   lei  cu 24% TVA inclus. 

Art. II Hotărârea  Consiliului Judeţean Ilfov nr. 181 din 

30.10.2009 se modifică şi se completează corespunzător, iar Hotărârea 

Consiliului Județean Ilfov nr. 94/10.06.2011 își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.III 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 Maternal „Mama şi Copilul” Săftica – judeţul Ilfov este 

amplasat în comuna Baloteşti, satul Săftica, str. Calea Bucureşti 

nr.140, judeţ Ilfov şi are funcţiunea de Centru de primire în regim de 

urgenţă a copiilor abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi. 

 

Spaţiile existente nu mai corespund nevoilor beneficiarului şi 

exigenţelor de calitate impuse, fiind necesară pe lângă lucrări de 

reabilitare ale construcţiilor existente şi realizarea unei extinderi care 

să suplinească un surplus de 24 de copii faţă de 12 aflaţi în grija 

centrului şi care să adăpostească spaţiile necesare aferente, cu 

amendamentul că extinderea nou-propusă să nu depăşească volumul 

şi regimul de înălţime al construcţiei existente. 

 

Pentru aceasta, propunem refacerea etajului mansardat, 

planşeului de lemn şi scării interioare ale corpului C3 tot din structură 

uşoară de lemn şi implicit reorganizarea funcţională a fiecărui nivel, 



precum şi extinderea cu un corp de clădire cu acelaşi gabarit şi cu 

aceeaşi structură de organizare funcţională. Corpurile C4 şi C5 vor 

suferi lucrări de reparaţii curente la finisajele interioare şi exterioare.   

Ca urmare a modificării cotei de TVA prin HG nr. 768 din 

23.07.2010, valoarea totală a investiţiei este de 3.527.943,56   lei 

cu 24% TVA inclus. Drept pentru care  Hotărârea Consiliului 

Județean Ilfov nr. 94/2011 își încetează aplicabilitatea. 

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. ……… din ………2011 

 

RAPORT 

 

Centrul Maternal „Mama şi Copilul” Săftica – judeţul Ilfov este 

amplasat în comuna Baloteşti, satul Săftica, str. Calea Bucureşti 

nr.140, judeţ Ilfov şi are funcţiunea de Centru de primire în regim de 

urgenţă a copiilor abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi. 

Construcţia a fost dată în folosinţă în jurul anului 2000 şi se desfăşoară 

pe 2 module de cazare. 

Spaţiile existente nu mai corespund nevoilor beneficiarului şi 

exigenţelor de calitate impuse, fiind necesară pe lângă lucrări de 

reabilitare ale construcţiilor existente şi realizarea unei extinderi care 

să suplinească un surplus de 24 de copii faţă de 12 aflaţi în grija 

centrului şi care să adăpostească spaţiile necesare aferente, cu 

amendamentul că extinderea nou-propusă să nu depăşească volumul 

şi regimul de înălţime al construcţiei existente. 

Ansamblul  va fi organizat pe servicii şi sectoare funcţionale specifice, 

desfăşurate pe 2 nivele (parter şi etaj mansardat), ansamblul astfel 



rezultat cuprinde spaţiile necesare îngrijirii a 36 de copii şi se 

defăşoară pe 2 nivele, cu următoarele funcţiuni caracteristice: 

1) Parterul – este destinat activităţilor gospodăreşti, administrative, 

de consiliere, îngrijire medicală, educare, socializare şi de petrecere 

a timpului liber, astfel : 

a) Se păstrează amplasamentul nucleului administrativ format din 3 

birouri cu un grup sanitar şi un spaţiu de depozitare şi birou şef 

centru; 

b) Spaţiul blocului alimentar existent insuficient se transformă în 

vestiar personal (4,30 mp) şi spălătorie (16,35 mp) 

compartimentată conform normativelor în vigoare (sas, recepţie 

rufe murdare, spaţiu dezinfectare, spaţiu spălătorie, cameră 

uscătorie-călcătorie şi depozitare rufe curate); 

c) Sala de studiu 31,10 mp; 

d) Sala consiliere 10,10 mp; 

e) Centrală termică; 

f) Cabinet medical cu izolator şi depozit farmaceutic 21,00 mp; 

g) Sala activităţi ludice; 

h) Bloc alimentar format din bucătărie, spaţii de depozitare şi 

vestiar personal, sala de mese; 

i) Grup sanitar pentru copii cu spălătoare lângă sala de mese. 

2) Etajul – este destinatdoar spaţiilor de cazare şi este grupat în două 

nuclee diferenţiate pe categorii de vârstă, cu spaţii normate 

conform legislaţiei în vigoare, astfel: 

a) În corpul vechi s-au organizat 2 camere a 3 paturi (18,25 mp) 

şi 3 camere a 2 paturi (14,90 mp şi 15,10 mp) cu grupuri 

sanitare echipate cu 2 seturi de obiecte sanitare (vas wc, lavoar 

şi duş) şi un spaţiu pentru mamele cu sugari; 



b) În corpul nou s-au amenajat 6 camere a câte 4 paturi (24,00 

mp şi 26,25 mp) cu grupuri sanitare şi duşuri pe sexe dotate cu 

câte 3 seturi de obiecte sanitare (vas wc şi lavoar şi respectiv 

duş); 

c) Anexe pentru depozitarea rufelor curate şi murdare şi a 

materialelor de curăţenie; 

d) Oficiu supraveghetor. 

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. 

Ca urmare a modificării cotei de TVA prin HG nr. 768 din 

23.07.2010, valoarea totală a investiției este de 3.527.943,56   lei   

24% TVA inclus. 

 

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 


