
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind participarea  Consiliului Judeţean Ilfov in cadrul proiectului 
„Imbunătăţirea eficacităţii politicilor din domeniul managementul deşeurilor 

in cadrul ţărilor membre UE  Pre-waste /Interreg IV C 

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere:

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr. ........../...............2012;

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov nr. 
........../...............2012;

- Hotararea  Consililui  Judeţean  Ilfov  nr.  85/29.08.2012  privind 
reorganizarea Serviciului Public  de Cooperare Interna şi Internationala a 
Judetului ILFOV (SPCII) incepand cu data de 17 septembrie 2012;

- Decizia SPCII nr.05/01.09.2010 privind participarea in cadrul proiectului 
„Imbunătăţirea  eficacităţii  politicilor  din  domeniul  managementul 
deşeurilor  in  cadrul  ţărilor  membre  UE” (Pre-waste)  (cod  0694R2) 
INTERREG IVC

- Notificarea SPCII nr. 137/10.09.2012 catre MDRT privind reorganizarea 
serviciului;

- Adresa  MDRT  nr.  DGCTE  -74428/05.12.2012  inregistrata  la  Consiliul 
Judetean Ilfov cu nr. 8795/10.10.2012;

- Adresa  Consiliului  Judetean  Ilfov  nr.8795/11.10.2012  privind  preluarea 
proiectului;

- Adresa  Liderului  de  proiect  nr.  0776154/16.11.2012  referitoare  la 
schimbarea partenerului român;

- Comunicarile liderului de proiect  din data  de 22.11.2012 si 23.11.2012 
privind  acordul  pentru  schimbarea  partenerului  din  România  –  e-mail 
atasat;

- 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, 
realizarea lucrărilor 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  servicii  publice,  sociale,  comerţ, 
privatizare şi integrare eurpeană

În  conformitate  cu  art.  91 alin.  (1)  lit  e)  si  f)  si  alin.  (6)  lit  a)  din  Legea  nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările 
ulterioare .

În temeiul  prevederilor  art.  97 din Legea nr.  215/2001 a administraţiei  publice 
locale republicată cu modificările şi completările ulterioare .

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se  aproba  asocierea Consiliului  Judetean  Ilfov cu  partenerii 
proiectului  „Imbunatatirea  eficacitatii  politicilor  din  domeniul 
managementul deseurilor in cadrul tarilor membre UE” (Pre-waste) conform 
Anexei,  care  face  parte  integranta  din  prezenta  hotărâre  în  vederea  finalizarii 
proiectului.

Art.2 Se   aprobă  participarea    Consiliului  Judeţean  Ilfov  in  cadrul 
proiectului  „Imbunatatirea  eficacitatii  politicilor  din  domeniul 
managementul  deseurilor in cadrul tarilor  membre UE” (Pre-waste)  (cod 
0694R2)  INTERREG  IVC,  urmare  a  reorganizării  Serviciului  Public  de 
Cooperare Interna si Internationala al Judetului Ilfov (SPCII).

Art. 3 Se  aprobă   contributia  Consiliului  Judeţean  Ilfov  in  valoare  de 
aproximativ 250.000 lei, necesară  finalizării proiectului. 

Art. 4 Se împuterniceste Presedintele Consiliului Judetean Ilfov să semneze 
toate documentele aferente proiectului.

Art. 5 Direcţiile de specialitate din cadrul  Consiliului Judeţean Ilfov 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

Avizează,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir
Nr. .........
Din  ………2012



Anexa 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. ............./...................

privind participarea  Consiliului Judeţean Ilfov in cadrul proiectului 
„Imbunătăţirea eficacităţii politicilor din domeniul managementul deşeurilor 

in cadrul ţărilor membre UE  Pre-waste /Interreg IV C - cod 0694R2”

PARTENERII DIN PROIECTUL „IMBUNĂTĂŢIREA EFICACITĂŢII POLITICILOR DIN 
DOMENIUL MANAGEMENTUL DEŞEURILOR  

IN CADRUL ŢĂRILOR MEMBRE UE  PRE-WASTE

1- Liderul de proiect - Italia: Regiunea Marche 

2-  Franta : ORDIF

3- Belgia: ACR+

4-Spania: Municipalitatea Roquetas de Mar

5-Bulgaria: Municipalitatea Sofia

6- Belgia: IBGE - Bruxelles Environment

7- Romania: Judetul Ilfov –Consiliul Judetean Ilfov

8- Suedia: Municipalitatea Karlskrona

9- Finlanda: Tampere Regional Solid Waste Management Ltd

10- Malta: WasteServ Malta Ltd



                                   
ROMÂNIA

JUDEŢUL   ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin  Decizia  Serviciului  Public  de Cooperare  Interna  şi  Internationala  al  Judeţului 
Ilfov   nr.05/01.09.2010  a  fost  aprobata  participarea  SPCII   in  cadrul  proiectului 
„Imbunatatirea eficacitatii politicilor din domeniul managementul deseurilor in 
cadrul tarilor membre UE” (Pre-waste) (cod 0694R2) INTERREG IVC.

In  urma   Hotărarii  Consililui  Judetean  Ilfov  nr.  85/29.08.2012  privind 
reorganizarea Serviciului  Public  de Cooperare Interna si Internationala a Judetului 
ILFOV , incepand cu data de 17 septembrie 2012 SPCII a fost reorganizat ca Serviciu 
in cadrul Directiei Absorbtie Fonduri  Interne si Internationale in cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov.

Pentru continuarea acestui proiect este necesar ca Directia de specialitate din 
cadrul Consiliului Judetean Ilfov sa preia administrarea si gestionarea activitatilor din 
proiect. Deasemenea, este necesara bugetarea unei  sume de aproximativ 53.000 euro 
echivalent  lei,  pentru  finalizarea  activitatilor  proiectului,  sumă ce va fi  rambursata 
ulterior.

           Descrierea  proiectului: „Pre-waste”  va  ajuta  autoritãţile  europene 
regionale/locale sã evalueze şi sã implementeze politici de succes în ceea ce priveşte 
prevenirea deşeurilor. Pe de altã parte, se va asigura cã astfel de politici de prevenire 
contribuie la  modernizarea economicã şi  la  creşterea competitivitãţii.  Acest  proiect 
este  parte  a  unei  strategii  regionale  mai  complexe,  axatã  pe o politicã  integratã  şi 
eficientã de management al deşeurilor.

Obiectivul  general  al acestui  proiect  este de  a îmbunãtãţi,  prin schimbul de 
experienţã şi de cunoştinţe între regiuni, eficienţa politicilor regionale de prevenire a 
deşeurilor la nivel european.



Partenerii programului sunt autoritãţi regionale din:
1- Liderul de proiect - Italia: Regiunea Marche 
2-  Franta : ORDIF
3- Belgia: ACR+
4-Spania: Municipalitatea Roquetas de Mar
5-Bulgaria: Municipalitatea Sofia
6- Belgia: IBGE - Bruxelles Environment
7- Romania: Judetul Ilfov –Consiliul Judetean Ilfov
8- Suedia: Municipalitatea Karlskrona
9- Finlanda: Tampere Regional Solid Waste Management Ltd
10- Malta: WasteServ Malta Ltd

Bugetul total al proiectului este in valoare de 1.866.230,00 Euro

Stadiul  Proiectului:  Proiectul  va  fi  finalizat  in  luna  martie  a  anului  2013, 
Partenerul  7-  Judetul  Ilfov trebuind sa mai  implementeze o actiune pilot,  conform 
Studiului  de  Transferabilitate  elaborat  in  cadrul  acestui  proiect  de  catre  UIP  si 
consultantul extern. Actiunea pilot se adreseaza unui grup tinta de 500 de elevi din 
clasele  primare din  Ilfov,  constand in  diseminarea  conceptelor  legate  de preventia 
generarii deseurilor prin intermediul unui program educational.

Pana in acest moment  a fost rambursata catre partenerul din Romania suma de 
6.000 euro, urmand a fi rambursată  suma de aproximativ  60.000 euro.

Faţă de cele relatate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl 
supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

     

  PREŞEDINTE,
  MARIAN PETRACHE

VICEPREŞEDINTE,                                                 VICEPREŞEDINTE,
     MIHAI BARBU                                                     CRISTINA MANICEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2012
R A P O R T

Prin  Decizia  Serviciului  Public  de Cooperare  Interna  şi  Internationala  al  Judeţului 
Ilfov   nr.05/01.09.2010  a  fost  aprobata  participarea  SPCII   in  cadrul  proiectului 
„Imbunatatirea eficacitatii politicilor din domeniul managementul deseurilor in cadrul 
tarilor membre UE” (Pre-waste) (cod 0694R2) INTERREG IVC.

In urma  Hotărarii Consililui Judetean Ilfov nr. 85/29.08.2012 privind reorganizarea 
Serviciului Public  de Cooperare Interna si Internationala a Judetului ILFOV , incepand cu 
data  de  17  septembrie  2012  SPCII  a  fost  reorganizat  ca  Serviciu  in  cadrul  Directiei 
Absorbtie Fonduri Interne si Internationale in cadrul Consiliului Judetean Ilfov.

Pentru continuarea acestui proiect este necesar ca Directia de specialitate din cadrul 
Consiliului  Judetean  Ilfov  sa  preia  administrarea  si  gestionarea  activitatilor  din  proiect. 
Deasemenea, este necesara bugetarea unei  sume de aproximativ 53.000 euro echivalent lei, 
pentru finalizarea activitatilor proiectului, sumă ce va fi rambursata ulterior.

           Descrierea proiectului: „Pre-waste” va ajuta autoritãţile europene regionale/locale sã 
evalueze şi sã implementeze politici de succes în ceea ce priveşte prevenirea deşeurilor. Pe 
de altã  parte,  se  va asigura  cã astfel  de politici  de prevenire  contribuie  la  modernizarea 
economicã şi la creşterea competitivitãţii. Acest proiect este parte a unei strategii regionale 
mai complexe, axatã pe o politicã integratã şi eficientã de management al deşeurilor.

Obiectivul  general  al acestui  proiect  este  de  a  îmbunãtãţi,  prin  schimbul  de 
experienţã  şi  de  cunoştinţe  între  regiuni,  eficienţa  politicilor  regionale  de  prevenire  a 
deşeurilor la nivel european.

Partenerii programului sunt autoritãţi regionale din:
1- Liderul de proiect - Italia: Regiunea Marche 
2-  Franta : ORDIF
3- Belgia: ACR+
4-Spania: Municipalitatea Roquetas de Mar
5-Bulgaria: Municipalitatea Sofia



6- Belgia: IBGE - Bruxelles Environment
7- Romania: Judetul Ilfov –Consiliul Judetean Ilfov
8- Suedia: Municipalitatea Karlskrona
9- Finlanda: Tampere Regional Solid Waste Management Ltd
10- Malta: WasteServ Malta Ltd

Bugetul total al proiectului este in valoare de 1.866.230,00 Euro

Stadiul Proiectului: Proiectul va fi finalizat in luna martie a anului 2013, Partenerul 
7-  Judetul  Ilfov  trebuind  sa  mai  implementeze  o  actiune  pilot,  conform  Studiului  de 
Transferabilitate  elaborat  in  cadrul  acestui  proiect  de  catre  UIP  si  consultantul  extern. 
Actiunea pilot se adreseaza unui grup tinta de 500 de elevi din clasele primare din Ilfov, 
constand in diseminarea conceptelor legate de preventia generarii deseurilor prin intermediul 
unui program educational.

Pana in acest moment  a fost rambursata catre partenerul din Romania suma de 6.000 
euro, urmand a fi rambursată  suma de aproximativ  60.000 euro.

Faţă  de motivele de fapt si  de drept  expuse,  apreciem că emiterea unei hotarâri  a 
Consiliului Judetean Ilfov, in sensul celor arătate anterior, intruneste conditiile de necesitate, 
oportunitate şi legalitate, urmând să analizati propunerea făcută şi să dispuneţi în consecinţă.

Directia Economica             Direcţia Absorbţie Fonduri Interne şi Internationale
Director Executiv     Director Executiv
Bogdan COSTEA               Cristian PISTOL

         Serviciul Cooperare Interna si Internationala

Consilier
    Gabriela GHIMIS

        
     Consilier Juridic

                                                                                               Marius BAICOIANU
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