
R O M Â N I A

Consiliul Judeţean Ilfov

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind asigurarea din bugetul local al judeţului Ilfov a cofinanţării necesară 

finalizării obiectivului de investiţie  „Reabilitare pe strada Rezervelor, 

km. 0+000 –  km. 3+500 din comuna Chiajna, Judeţul Ilfov” 

Consiliul Judeţean  Ilfov :

Având în vedere:

• Expunerea de motive, a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrată sub nr. ............. din ..................;

• Raportul Direcţiei Lucrări Publice, Serviciul Patrimoniu şi Administrare Drumuri 

Judeţene, înregistrat sub nr. ............ din ...................;

• Raportul  de avizare al  Comisiei de buget,  finanţe,  bănci,  prognoze şi  studii 

economice;

• Raportul  de  avizare al  Comisiei  de  Administraţie  Publică  Locală,  Juridică, 

Apararea 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 organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări 

publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului.

• Ţinând cont de prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 330/2010 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, 

reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 

şi  alimentarea cu apă a satelor,  precum şi  Hotărârea nr.  1256/2005 privind 



modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.577/1997 pentru aprobarea 

programului  privind  pietruirea  drumurilor  comunale,  alimentarea  cu  apă  a 

satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 – privind regimul 

drumurilor, republicată, modificată şi completată.

În conformitate cu prevederilor art. 91 alin. (1), lit. b)., alin. (3) lit. d),  alin. 5 lit. a) 

punctul  12  din  Legea  nr.  215/2001  –  a  administraţiei  publice  locale,  republicată 

modificată şi completată.

În temeiul prevederilor art.  97 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice 

locale, republicată modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. – Se aprobă asigurarea din bugetul local al judeţului Ilfov a sumei de 800.000 

lei în vederea cofinanţării necesară finalizării obiectivului de investiţie „Reabilitare pe 

strada Rezervelor, km. 0+000 –  km. 3+500 din comuna Chiajna, Judeţul Ilfov.

Art.  II.  – Suma prevăzută la Art.  I  se va aloca în funcţie de veniturile încasate la 

bugetul local al judeţului Ilfov.

Art.  III.  –  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la 

îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

                PREŞEDINTE
        Cristache RĂDULESCU     

                                                                                                     AVIZEAZĂ
                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                            Monica  TRANDAFIR
                                                                                       

               
     

   Nr.________               

                                                                                         

   Din _________2010



    

ROMÂNIA                                                                               

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
Nr.______din ________  2010

EXPUNERE DE MOTIVE

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV  împreună  cu  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi 

Turismului  coordonează  realizarea  Programului  privind  pietruirea  drumurilor  comunale  în 

conformitate  cu  prevederile  Hotărarii  nr.1256/2005  privind   modificarea  şi  completarea 

Hotărarii Guvernului nr.577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor 

comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la 

reţelele telefonice.

 În  conformitate  cu  art.2,  alin.(3)  din  H.G.577/1997  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare, la stabilirea Programului, Consiliul Judeţean Ilfov a solicitat şi  consultat consiliile 

locale şi avizul acestora. 

Lucrarea a fost aprobată prin Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea 

şi/sau  asfaltarea  drumurilor  de  interes  local  clasate  aprobat  prin  H.G.  nr.  577/1997, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2009, la poziţia 13, derulat prin 

Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Turismului cu suma de 1.500.000 lei. În anul 2009 s-a 

decontat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului suma de 100.000 lei pentru 

realizarea Proiectului Tehnic. În urma realizării Proiectului Tehnic, la nivelul anului 2010, în 

Propunerile  de  alocaţii  bugetare  pe  anul  2010  aferente  Programului  privind  pietruirea, 

reabilitarea,  modernizarea  şi/sau  asfaltarea  drumurilor  de  interes  local  clasate,  a  fost 

propusă  suma  de  3.500.000  lei.  Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Turismului  nu  a 

comunicat  aprobarea  sumei  propuse  până  la  această  dată  şi  nici  nu  a  alocat  fondurile 

aprobate în anul 2009.

Astfel potrivit art. 6 din H.G. nr. 330/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului  nr.  577/1997  privind  pietruirea,  reabilitarea,  modernizarea  şi/sau  asfaltarea 

drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor: “Art. 6 - 1) Finanţarea 

Programului se va face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetele locale ale 

unităţilor  administrativteritoriale  beneficiare  şi de  la  bugetele  consiliilor  judeţene,  din 



împrumuturi contractate în conformitate cu prevederile  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.  64/2007  privind  datoria  publică,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr. 

109/2008, cu modificările ulterioare, şi din alte surse de finanţare legal constituite.

    (2) În sensul prezentului program, nu este permisă dubla finanţare a aceleiaşi investiţii, 

efectuată conform prezentului Program, din alte fonduri comunitare sau naţionale asigurate 

prin alte programe."

Având în vedere creşterea exponenţială a traficului rutier precum şi nevoia accentuată 

de asigurare a mobilitaţii, aceasta fiind un factor favorizant al dezvoltării regionale  Direcţiile 

de  specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov au demarat procedurile de obţinere de 

fonduri  prin intermediul -  Hotărârii  Guvernului  nr.  577/1997 pentru aprobarea programului 

privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la 

reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice.

Execuţia  lucrărilor  care  vor  fi  finanţate  din  buget  judeţean  şi  sumele  alocate  din 

transferuri  de la bugetul  de stat  prin Programul de pietruire,  reabilitare şi/sau asfaltare a 

drumurilor judeţene, aprobat prin H.G. 1256/2005, de modificare şi completare a H.G. nr. 

577/1997  –  pentru  aprobarea  programului  privind  pietruirea  drumurilor  comunale, 

alimentarea cu apă a satelor,  conectarea satelor  la  reţeaua de electrificare şi  la  reţelele 

telefonice, derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, ordonator principal de 

credite.

Consiliul  Judeţean Ilfov a procedat  la  elaborarea documentaţiei  tehnico-economice 

necesare  în  vederea proiectării  şi  execuţiei  lucrărilor  la  obiectivul:  „Reabilitare  pe strada 

Rezervelor, km. 0+000 –  km. 3+500 din comuna Chiajna, Judeţul Ilfov”.

În  acest  scop  am iniţiat  Proiectul   de  Hotărâre  alăturat  pentru  obiectivul  mai  sus 

menţionat, pe care îl supun spre analiză şi aprobare în şedinţa CONSILIULUI JUDEŢEAN.

PREŞEDINTE
Cristache RĂDULESCU

    VICEPREŞEDINTE,                                                  VICEPREŞEDINTE,
     Gheorghe ROMAN                                                    Cristina MANICEA

             



CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE,                                                             
SERVICIUL  PATRIMONIU  ŞI                                                       
ADMINISTRARE DRUMURI JUDEŢENE 
 Nr.______din ________  2010

RAPORT

Orice intervenţie  asupra drumurilor, podurilor şi pasajelor se realizează având la bază 

documentaţii care vor ţine seama de :

- categoriile funcţionale ale drumurilor;

- traficul rutier;

- siguranţa in circulaţie;

- norme tehnice;

- factori economici , sociali şi de apărare;

- utilizarea raţională a drumurilor;

- conservarea şi  protecţia mediului ;

- planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului , aprobate potrivit legii.

Pentru aducerea străzii Rezervelor din comuna Chiajna, judeţul Ilfov la parametrii 

clasei tehnice in conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.43/27.01.1998 , se impun mai 

multe lucrări de reabilitare. 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV,  în  baza  prevederilor  programului  aprobat  de  către 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi cu consultarea consiliilor locale implicate, vor 

asigura :

• identificarea  şi  a  altor  surse  de  finanţare,  care  să  completeze  sumele  de  la 

bugetul de stat;

• asistenţă tehnică de specialitate pentru consiliile locale de către personalul de 

specialitate din cadrul CONSILIULUI JUDEŢEAN ILFOV.

Ca autoritate contractantă, CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, poate achiziţiona lucrări 

sau servicii, în cazul:

• determinat de apariţia unor situaţii de forţă majoră;

• a unor situaţii care impun acoperirea de urgenţă a unor necesităţi neprevăzute;



• de solicitări şi sesizări de urgenţă, fundamentate.

Avand  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  propunem  spre  analiză  Proiectul  de 

Hotărare  privind  asigurarea  din  bugetul  local  al  judeţului  Ilfov  a  cofinanţării  necesară 

finalizării  obiectivului  de  investiţie   „Reabilitare  pe  strada  Rezervelor,  km.  0+000 –   km. 

3+500 din comuna Chiajna, Judeţul Ilfov.

DIRECTOR  EXECUTIV  D.L.P.,
Gabriel – Mihai CONSTANTIN

                                                                                               ŞEF SERVICIUL P.A.D.J,
                                   Adrian CIRIPIALĂ

       

           Întocmit,

Mihai BENŢAN
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