
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE
HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr.10/11.02.2011, 
 privind aprobarea bugetului local 

al judeţului ILFOV pe anul 2011

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
- Adresa  nr.3110/FN/10.03.2011,  Institutia  Prefectului  –  Judet  Ilfov,  Serviciul 

Administratie  Publica  Locala,  inregistrata  la  Consiliul  Judetean  Ilfov  sub 
nr.2082/15.03.2011 ;

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi a Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
înregistrată sub nr.2123/16.03.2011;

- Raportul Preşedintelui înregistrat sub nr. 2124/16.03.2011 ;         
- Raportul Direcţiei Economice înregistrat sub nr.2125/16.03.2011;
- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi  studii 

economice;
- 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 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;
- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
- Raportul de avizare al Comisiei de cultură, conservarea monumentelor istorice, 

culte şi minorităţi;
- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului;
- Prevederile Legii nr.286/2010, privind bugetul de stat pe anul 2011;
- Prevederilor art.8, lit.a si art.39 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 

locale, modificată şi completată;
-   În temeiul art. 91, alin. 1, lit. ”b”, alin.3 lit.”a”, art. 97 şi art.115 din Legea nr. 

215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicata,  modificată  şi 
completată;
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HOTĂRĂŞTE : 

Art.1.  Se  aprobă  completarea  Hotărârii  nr.10/11.02.2011,  privind  aprobarea 
bugetului local al Judeţului Ilfov pe anul 2011, cu Anexa nr. 4 ( repartizarea fondurilor 
speciale pe unităţi administrativ – teritoriale, alimentarea cu apă a satelor H.G 577/1997, 
republicată şi actualizată) şi Anexa nr. 8  (numărul de posturi şi cheltuieli  de personal 
aprobate,  potrivit  art.III,  din O.G. nr.63/2010, privind modificarea şi  completarea Legii 
nr.273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  precum şi  pentru  stabilirea  unor  măsuri 
financiare)  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 . Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.10/11.02.2011, privind aprobarea 
bugetului local al Judeţului Ilfov pe anul 2011, se completează corespunzător.

Art. 3 .  Direcţiile de Specialitate ale Consiliului Judeţean, vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

P R E Ş E D I N T E,

CRISTACHE RĂDULESCU

           Avizează
                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

          MONICA TRANDAFIR

 Nr. __                                                                   
 Din _________  2011



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.2123/16.03.2011

EXPUNERE DE MOTIVE

privind completarea Hotărârii nr.10/11.02.2011, 
 privind aprobarea bugetului local 

al judeţului ILFOV pe anul 2011

Prin  adresa  Instituţiei  Prefectului  -  Judeţ  Ilfov,  nr.3110/FN/10.03.2011, 

înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov,  sub  nr.2082/15.03.2011,  s-a  înaintat 

procedura prealabilă faţă de Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.10/11.02.2011, 

privind aprobarea bugetului local al Judeţului Ilfov pe anul 2011.

Prin  această  adresă  se  solicită  completarea  Hotărârii  cu  Anexa  la  buget 

privind aprobarea numărului de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul 

salariilor  de  bază,  conform  prevederilor  art.26,  alin.4,  din  Legea  nr.273/2006, 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 

transmiterea Anexei nr.4 in termen de 10 zile de la primirea prezentei.

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Administraţiei 

şi  Internelor  şi  Ministerul  Finanţelor  Publice  nr.7/57/2011,  privind  aprobarea 

nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general al unităţilor 

administrativ-teritoriale pe anul 2011, nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe 

anul 2011, aprobat pentru Consiliul Judeţean Ilfov, este de 26.741.000 lei.

Potrivit prevederilor art.III din Ordonanţa Guvernului României nr.63/2010, 

pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice 

locale,  precum  şi  pentru  stabilirea  unor  măsuri  financiare,  pentru  indeplinirea 

atribuţiilor  prevăzute  de  lege la  stabilirea  numărului  de  posturi  din  aparatul  de 

specialitate al consiliului judeţean, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate 

prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, autorităţile administraţiei publice, trebuie 

să  se  încadreze  în  numărul  maxim  de  posturi  determinat  potrivit  prevederilor 

Ordonanţei  Guvernului nr.63/2010.
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La calcularea numărului maxim de posturi nu se aplică capitolelor bugetare 

’’Învăţământ’’  şi  ’’Asigurări  şi  Asistenţă  Socială’’  finanţate  din  bugetele  locale, 

precum şi capitolul bugetar  ’’Sănătate’’, indiferent de sursa de finanţare.

Având în vedere cele menţionate propunem completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Ilfov nr.10/11.02.2011, privind aprobarea bugetului local al Judeţului Ilfov 

pe anul 2011,   Anexa nr. 8  (numărul de posturi şi cheltuieli de personal aprobate, 

potrivit  art.III,  din  O.G.  nr.63/2010,  privind  modificarea  şi  completarea  Legii 

nr.273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare) . 

În ceea ce priveşte  Anexa nr.4, ( repartizarea fondurilor speciale pe unităţi 

administrativ – teritoriale, alimentarea cu apă a satelor H.G 577/1997, republicată şi 

actualizată), aceasta va fi completată pe măsura primirii Programelor pe anul în curs 

de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prezentându-se macheta.

Supunem  Consiliului  Judeţean  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 

completarea Hotararii nr.10/11.02.2011, pentru  aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2011.

PREŞEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU

  VICEPREŞEDINTE                                         VICEPREŞEDINTE 
CRISTINA MANICEA                                     GHEORGHE ROMAN 



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 2124/16.03.2011

RAPORT

privind completarea Hotărârii nr.10/11.02.2011, 
 privind aprobarea bugetului local 

al judeţului ILFOV pe anul 2011

Având  în vedere  adresa  Instituţiei  Prefectului  -  Judeţ  Ilfov, 

nr.3110/FN/10.03.2011,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov,  sub 

nr.2082/15.03.2011, s-a înaintat procedura prealabilă faţă de Hotărârea Consiliului 

Judeţean Ilfov nr.10/11.02.2011, privind aprobarea bugetului local al Judeţului Ilfov 

pe anul 2011.

Prin  această  adresă  se  solicită  completarea  Hotărârii  cu  Anexa  la  buget 

privind aprobarea numărului de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul 

salariilor  de  bază,  conform  prevederilor  art.26,  alin.4,  din  Legea  nr.273/2006, 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 

transmiterea Anexei nr.4 in termen de 10 zile de la primirea prezentei.

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Administraţiei 

şi  Internelor  şi  Ministerul  Finanţelor  Publice  nr.7/57/2011,  privind  aprobarea 

nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general al unităţilor 

administrativ-teritoriale pe anul 2011, nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe 

anul 2011, aprobat pentru Consiliul Judeţean Ilfov, este de 26.741.000 lei.

Potrivit prevederilor art.III din Ordonanţa Guvernului României nr.63/2010, 

pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice 

locale,  precum  şi  pentru  stabilirea  unor  măsuri  financiare,  pentru  indeplinirea 

atribuţiilor  prevăzute  de  lege la  stabilirea  numărului  de  posturi  din  aparatul  de 

specialitate al consiliului judeţean, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate 

prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, autorităţile administraţiei publice, trebuie 

să  se  încadreze  în  numărul  maxim  de  posturi  determinat  potrivit  prevederilor 

Ordonanţei  Guvernului nr.63/2010.
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La calcularea numărului maxim de posturi nu se aplică capitolelor bugetare 

’’Învăţământ’’  şi  ’’Asigurări  şi  Asistenţă  Socială’’  finanţate  din  bugetele  locale, 

precum şi capitolul bugetar  ’’Sănătate’’, indiferent de sursa de finanţare.

Având în vedere cele menţionate propunem completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Ilfov nr.10/11.02.2011, privind aprobarea bugetului local al Judeţului Ilfov 

pe anul 2011,   Anexa nr. 8  (numărul de posturi şi cheltuieli de personal aprobate, 

potrivit  art.III,  din  O.G.  nr.63/2010,  privind  modificarea  şi  completarea  Legii 

nr.273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare) . 

În ceea ce priveşte  Anexa nr.4, ( repartizarea fondurilor speciale pe unităţi 

administrativ – teritoriale, alimentarea cu apă a satelor H.G 577/1997, republicată şi 

actualizată), aceasta va fi completată pe măsura primirii Programelor pe anul în curs 

de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prezentându-se macheta.

Supunem  Consiliului  Judeţean  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 

completarea Hotararii nr.10/11.02.2011, pentru  aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2011.

PREŞEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ
BIROUL, BUGET, VENITURI ŞI CHELTUIELI
Nr.2125/16.03.2011

RAPORT

privind completarea Hotărârii nr.10/11.02.2011, 
 privind aprobarea bugetului local 

al judeţului ILFOV pe anul 2011

Conform adresei  Instituţiei Prefectului - Judeţ Ilfov, nr.3110/FN/10.03.2011, 

înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov,  sub  nr.2082/15.03.2011,  s-a  înaintat 

procedura prealabilă faţă de Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.10/11.02.2011, 

privind aprobarea bugetului local al Judeţului Ilfov pe anul 2011.

Prin  această  adresă  se  solicită  completarea  Hotărârii  cu  Anexa  la  buget 

privind aprobarea numărului de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul 

salariilor  de  bază,  conform  prevederilor  art.26,  alin.4,  din  Legea  nr.273/2006, 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 

transmiterea Anexei nr.4 in termen de 10 zile de la primirea prezentei.

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Administraţiei 

şi  Internelor  şi  Ministerul  Finanţelor  Publice  nr.7/57/2011,  privind  aprobarea 

nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general al unităţilor 

administrativ-teritoriale pe anul 2011, nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe 

anul 2011, aprobat pentru Consiliul Judeţean Ilfov, este de 26.741.000 lei.

Potrivit prevederilor art.III din Ordonanţa Guvernului României nr.63/2010, 

pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice 

locale,  precum  şi  pentru  stabilirea  unor  măsuri  financiare,  pentru  indeplinirea 

atribuţiilor  prevăzute  de  lege la  stabilirea  numărului  de  posturi  din  aparatul  de 

specialitate al consiliului judeţean, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate 

prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, autorităţile administraţiei publice, trebuie 

să  se  încadreze  în  numărul  maxim  de  posturi  determinat  potrivit  prevederilor 

Ordonanţei  Guvernului nr.63/2010.
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La calcularea numărului maxim de posturi nu se aplică capitolelor bugetare 

’’Învăţământ’’  şi  ’’Asigurări  şi  Asistenţă  Socială’’  finanţate  din  bugetele  locale, 

precum şi capitolul bugetar  ’’Sănătate’’, indiferent de sursa de finanţare.

Având în vedere cele menţionate propunem completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Ilfov nr.10/11.02.2011, privind aprobarea bugetului local al Judeţului Ilfov 

pe anul 2011,   Anexa nr. 8  (numărul de posturi şi cheltuieli de personal aprobate, 

potrivit  art.III,  din  O.G.  nr.63/2010,  privind  modificarea  şi  completarea  Legii 

nr.273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare) . 

În ceea ce priveşte  Anexa nr.4, ( repartizarea fondurilor speciale pe unităţi 

administrativ – teritoriale, alimentarea cu apă a satelor H.G 577/1997, republicată şi 

actualizată), aceasta va fi completată pe măsura primirii Programelor pe anul în curs 

de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prezentându-se macheta.

Supunem  Consiliului  Judeţean  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind 

completarea Hotararii nr.10/11.02.2011, pentru  aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2011.

DIRECTOR EXECUTIV,
COSTEA BOGDAN

       BIROUL, BUGET                                                             BIROUL,
 VENITURI ŞI CHELTUIELI                                       RESURSE UMANE
     MARILENA PADURE                                                    FRANCO POP
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