
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE  HOTĂRÂRE

pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 77/2012 privind participarea 
Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului

„Regiuni pentru Reciclare” (R4R)
integrat Programului de Cooperare Interregională INTERREG IVC, finanţat prin 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :
• Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov înregistrată sub nr. ............ din .......................; 
• Raportul  direcţiilor  de specialitate  din cadrul  Consiliului  Judeţean Ilfov 

înregistrat cu 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, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţeneşti; 
• Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ, 

privatizare şi integrare europeană.

În conformitate cu prevederile :
- Cap.I, Art.3, Art.4; alin (1) lit.d., din Legea nr.105 din 15 iunie 2011, privind 

gestionarea  şi  utilizarea  fondurilor  externe  nerambursabile  şi  a  cofinanţării  publice 
naţionale, pentru obiectivul “Cooperare Teritorială Europeană”;

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



HOTĂRĂŞTE :

Art. I Se modifică Art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 77/2012 şi va 
avea următorul conţinut „Se aprobă atât participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul 
proiectului  Regions for Recycling (Regiuni  pentru Reciclare) (cod proiect  1294R4, 
acronim:  R4R) finanţat în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG 
IV C, cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat”.

Art. II  Se modifică  Art.  3 al  Hotărârii  Consiliului  Judeţean Ilfov nr.  77/2012 
privind participarea  Consiliului  Judeţean Ilfov  în  cadrul  proiectului  „Regiuni  pentru 
Reciclare” (R4R)  integrat Programului de Cooperare Interregională INTERREG IVC, 
finanţat prin  Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), şi va avea următorul 
conţinut:

 “Se aprobă cofinanţarea naţională în procent de 15% (în sumă de 17.613,60 euro) 
din bugetul alocat Consiliului Judeţean Ilfov (în sumă de 117.424,00 euro), după cum 
urmează: 

-  un  procent  de  13%  (în  sumă  15.265,12  euro)  va  fi  suportat  de  către 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din bugetul statului;

-  un  procent  de  2% (în  sumă de  2.348,48  euro)  va  fi  suportat  de  către 
Consiliul Judeţean Ilfov din bugetul local al judeţului Ilfov.”

Art.  III Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  77/2012  se  modifică 
corespunzător.

Art. IV 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



                                  

ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ……… din ……… 2012

                                               EXPUNERE DE MOTIVE

FEDR  finanţează  programul  INTERREG  IV  C,  care  urmăreşte  să  sprijine 

regiunile Europei să coopereze pentru a împărtaşi din cunoştinţele şi experienţa lor. Acest 

program  al  Uniunii  Europene  face  parte  din  Obiectivul  european  de  cooperare 

teritorială. Programul vizează regiuni din cele 27 de state membre UE, plus Norvegia şi 

Elveţia, prin facilitarea accesului la experienţa altor actori implicaţi în politica regională 

şi valorificarea ”bunelor practici”.

Programul este organizat în jurul a două priorităţi tematice legate de Agendele de 

la  Lisabona si Gothenburg.  Un anumit număr de subteme sunt definite pentru fiecare 

dintre priorităţi:

Prioritatea 1: Inovare şi economia cunoaşterii 

• inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică; 

• antreprenoriat şi IMM-uri; 

• societatea informaţională; 

• ocuparea forţei de muncă, capitalul uman şi educaţie. 

Prioritatea 2: Mediu şi prevenirea riscului: 

• riscuri naturale şi tehnologice; 

• managementul apei; 

• managementul deşeurilor; 

• biodiversitatea şi conservarea patrimoniului natural; 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24234.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/g24234.htm
http://ec.europa.eu/growthandjobs/


• energia şi transportul public durabil;

• patrimoniul cultural şi peisajul.

Având în vedere importanţa activităţilor de reciclare pentru lumea contemporană 

şi pentru dezvoltarea durabilă, s-a iniţiat proiectul „Regiuni pentru Reciclare” (R4R) , 

în  cadrul  Programului  de  Cooperare  Interregională  INTERREG  IVC,  finanţat  prin 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), proiect ce reuneşte 13  parteneri. 

Aceştia  vor  realiza  un  schimb  de  bune  practici  în  domeniul  reciclării,  a  căror 

implementare va conduce la ameliorarea stării mediului înconjurător, la producerea de 

energie prin reciclare şi la elaborarea unor politici publice de mediu care vor contribui la 

optimizarea dezvoltării regionale:

Partenerii din cadrul proiectului sunt:

1. ORDIF  (L'Observatoire  Régional  des  Déchets  d'Ile-de-France),  FRANŢA  - 

liderul de proiect 

2. ACR+ - BELGIA

3. OVAM FLANDRA- Belgia

4. ODENSE Waste Management Company– DANEMARCA

5. LISBON City Council – PORTUGALIA

6. Efixini Poli – GRECIA

7. LIMERICK County Council– IRLANDA

8. STYRIA Provincial Government– AUSTRIA

9. TALLIN City Government – ESTONIA

10. ARC Waste Agency of Catalonia– SPANIA

11. Municipality of SOFIA – BULGARIA

12. City of ZAGREB – CROAŢIA

13. Consiliul Judeţean ILFOV – ROMÂNIA

Proiectul  are  ca  scop  principal  sprijinirea autorităţilor  regionale  şi  locale  în 

vederea  îndeplinirii  Directivelor  Europene  referitoare  la  deşeuri  şi  îmbunătăţirea 

performanţei în acest domeniu.

Obiectivul  general  al  proiectului  este  îmbunătăţirea  politicilor  de  dezvoltare 

regională prin eficientizarea activităţilor de reciclare.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:



• optimizarea politicilor de mediu la nivel local şi regional;

• transferul  şi  implementarea  de  bune  practici  la  nivel  local,  în 

domeniul reciclării, în vederea creşterii standardelor de dezvoltare 

durabilă.

Valoarea totală a proiectului de care beneficiază toţi partenerii proiectului este de 

2. 166. 664, 79 Euro.

Proiectul  “Regiuni  pentru  Reciclare”  (R4R),  are  valoarea  totală  alocată 

Consiliului Judeţean Ilfov de 117.424,00 €,  din care cofinanţarea naţională în procent de 

15% (în sumă de 17.613,60 euro) din bugetul alocat Consiliului Judeţean Ilfov, după cum 

urmează: 

- un procent de 13% (în sumă 15.265,12 euro) va fi suportat de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale i Turismului din bugetul statului;ș

- un procent de 2% (în sumă de 2.348,48 euro) va fi suportat de către Consiliul 

Jude ean Ilfov din bugetul local al jude ului Ilfov.ț ț

În vederea semnării  contractului  de cofinanţare  la  nivel naţional cu Ministerul 

Dezvoltării  Regionale şi Turismului,  este necesară introducerea în corpul Hotărârii  de 

Consiliu Jude ean a precizărilor  legate de procentele defalcate ale contribu iei  naţionaleț ț  

prin MDRT şi Consiliul Judeţean Ilfov.

Pentru aceasta am iniţiat proiectul de hotărâre pe care îl supunem spre dezbatere şi 

aprobare plenului Consiliului Judeţean Ilfov.  

PREŞEDINTE,

Marian PETRACHE

VICEPREŞEDINTE,                                                   VICEPRE EDINTE,Ș

Cristina MANICEA                                Mihai BARBU



ROMÂNIA
                                            JUDEŢUL ILFOV

                                     CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Absorbţie Fonduri Interne şi Internaţionale

Nr. ……… din ………2012

RAPORT

Aspectele importante pentru societatea contemporană, pentru protec ia mediuluiț  

într-o lume în care resursele scad într-un ritm din ce în ce mai alert, sunt luate în calcul de 

proiectul  „Regiuni  pentru Reciclare”  (R4R)   din cadrul  Programului  de  Cooperare 

Interregională INTERREG IVC, finanţat  Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR). 

Consiliul  Jude ean Ilfov,  în elegând importan a activită ilor  de reciclare  pentruț ț ț ț  

dezvoltarea  durabilă  i  pentru  eficientizarea  viziunii  europene  asupra  dezvoltăriiș  

regionale,  se alătură  parteneratului  format  din al i  12 parteneri  europeni  de prestigiu:ț  

ORDIF (L'Observatoire Régional des Déchets d'Ile-de-France) – FRANŢA (liderul de 

proiect ), ACR+ - BELGIA, OVAM FLANDRA- Belgia, ODENSE Waste management 

Company–  DANEMARCA,  LISBON City  Council  –  PORTUGALIA,  Efixini  Poli  – 

GRECIA, LIMERICK County Council– IRLANDA, STYRIA Provincial Government– 

AUSTRIA, TALLIN City Government – ESTONIA, ARC Waste agency of Catalonia– 

SPANIA, Municipality of SOFIA – BULGARIA, City of ZAGREB – CROAŢIA.

Proiectul î i propune următoarele:ș



• Transferul i ș  implementarea bunelor practici existente în relaţie cu datele 

politicilor de management al deşeurilor.

• Sprijinirea  Autorităţilor  Regionale  şi  Locale  în  vederea  îmbunătă iriiț  

performanţelor în   domeniul managementului deşeurilor.

• Crearea instrumentelor pentru a atingerea şi optimizarea performanţelor în 

domeniul reciclării.

• Desfă urarea ș activităţilor comune între parteneri şi participanţi externi, în 

special autorităţi regionale şi locale din state membre UE.

În  prima  parte  a  implementării  proiectului,  va  fi  aleasă,  în  urma  investigării 

propunerilor ce vor fi efectuate de parteneri, acea bună practică ce se aplică cel mai bine 

nevoilor din domeniul recilării manifestate în jude ul Ilfov. În urma transferului buneiț  

practici se estimează următoarele:

• Optimizarea capacită ilor de reciclare i de protec ie a mediului în jude ul Ilfov,ț ș ț ț  

în vederea eficientizării dezvoltării durabile, la standarde europene actuale.

• Elaborarea  unui  set  de  recomandări  pentru  ini ierea  unor  politici  publice  înț  

domeniul  protec iei  mediului la nivel regional i european, ceea ce va impuneț ș  

Consiliul Jude ean Ilfov ca factor activ în evolu ia politicilor de mediu din cadrulț ț  

Uniunii Europene.

Precizăm că a fost semnat  Contractul de finanţare şi Acordul de parteneriat de 

către cei 13 parteneri în proiect, urmând ca în perioada imediat următoare să se semneze 

şi Contractul de cofinanţare naţională. În acest sens, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului, prin Autoritatea Naţională de Management, ne-a solicitat adăugarea în corpul 

textului Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 77 din 28.09.2012, a unor precizări legate 

de procentul  cofinanţării  naţionale.  După modificarea de rigoare,  urmează ca în  scurt 

timp să se semneze şi Contractul de cofinanţare naţională, care are la bază atât Acordul 

de parteneriat între cei 13 parteneri interregionali, cât şi Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ilfov. Modificările legate de procentele de cofinanţare natională sunt următoarele:

Proiectul  “Regiuni  pentru  Reciclare”  (R4R),  are  valoarea  totală  alocată 

Consiliului Jude ean Ilfov de ț 117.424,00 €,  din care cofinan area na ională în procent deț ț  



15% (în sumă de 17.613,60 euro) din bugetul alocat Consiliului Jude ean Ilfov, după cumț  

urmează: 

- un procent de 13% (în sumă 15.265,12 euro) va fi suportat de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale i Turismului din bugetul statului;ș

- un procent de 2% (în sumă de 2.348,48 euro) va fi suportat de către Consiliul 
Jude ean Ilfov din bugetul local al jude ului Ilfov.ț ț

Având în vedere:

-  Cap.I, Art.1, alin (2), lit.a,b,k,p; Art.3, Art.4; alin (1) lit.d., din legea nr.105 din 

15  iunie  2011,  privind  gestionarea  i  utlizarea  fondurilor  externe  neranbursabile  i  aș ș  

cofinan ării publice na ionale, pentru obiectivul ț ț “Cooperare Europeană”;

-  art.  91  alin.  (1)  lit.  e)  şi  f)  şi  alin.  (6)  lit.  a)  din  Legea  nr.  215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Urmare a celor precizate mai sus,  am întocmit prezentul raport, pe care rugăm să-l 

analiza i i să dispune i în consecin ă.ț ș ț ț

 

      DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DIRECŢIA ECONOMICĂ

  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

              Director Executiv,                Director Executiv,

               Ionel Florin NAE          Bogdan COSTEA

DIREC IA ABSORB IE FONDURIȚ Ț

INTERNE I INTERNA IONALEȘ Ț

Director Executiv,

Cristian PISTOL 

Serviciul Pregătire i Implementare Proiecteș Întocmit,

ef Serviciu,Ș Consilier,

       Gabriela ALDEA           Mihaela RADU


