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ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

            PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
ppppprIE

  privind  definitivarea Programului anual de achiziţii publice 
pe anul 2010

Consiliul Judeţean Ilfov:
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov nr. ........../.....................;
- Raportul Direcţiei Lucrări Publice nr. .........../................;
-  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;
In  conformitate  cu  dispoziţiile  art.4,  alin.  4  din  Hotărârea  de  Guvern  nr. 

925/2006,  modificată  si  completată,  pentru  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificată şi 
completată;

  Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.72/2008, privind stabilirea Programului 
anual al achiziţiilor publice pe anul 2009.

  In temeiul prevederilor art. 91 alin (3) lit.”f”, alin.(5), lit.a, pct.12  şi art. 97 din 
Legea  nr.  215/2001-  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 
completată.

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. – Se aprobă definitivarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 
2010, conform anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integranta din prezenta. 



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

P R E Ş E D I N T E,
Cristache RĂDULESCU

       Avizează, 
SECRETAR AL JUDEŢULUI

            
        Monica TRANDAFIR

Nr. ........
Din ..................2010



Nr .................. din ................2010

                EXPUNERE DE MOTIVE

CONSILIUL   JUDEŢEAN   ILFOV,  autoritate   deliberativă  a  administraţiei  publice  locale 
constituită la nivelul judeţului Ilfov, conform dispoziţiilor  art.91 alin.(3),  lit. f.),  alin.(5),  lit.a,  pct.12 şi 
art.97, administrează domeniul public  şi domeniul privat  al judeţului Ilfov.

Programul  anual  al   achizitiilor  publice  cuprinde  totalitatea  contractelor  pe care  autoritatea 
contractanta intentionează sa le  atribuie  in decursul  anului  bugetar  şi  a fost  stabilit  prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ilfov nr.203/2009, pivind stabilirea  Programului anual de achiziţii publice,  pe anul 
2010. 

Pe parcursul executiei bugetare programul anual al achizitiilor publice se poate actualiza, pentru 
a  fi  pus  de  acord  cu  situatiile  concrete  cu  care  se  confruntă  autoritatea  contractantă,  cu  conditia 
asigurarii  fondurilor necesare realizarii acestuia. 

In conformitate cu prevederile dispozitiilor art.4, alin.4 din Hotararea de Guvern nr.925/2006, 
modificată si completată, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 -privind atribuirea 
contractelor de achizitie  publica ,a contractelor de concesiune de lucrari publice si  a contractelor de 
concesiune  de  servicii  modificata  si  completata,  obligatia  Consiliului  Judetean  Ilfov  –  in  calitate  de 
autoritate contractanta este aceea de a definitiva programul anual al achizitiilor publice, după aprobarea 
bugetului propriu.

Tinand  seama  de  aprobarea  bugetului  propriu  si  ordinea  de  prioritati  privind  actiunile  de 
interventie  ale  anului  2010,   în  functie  de necesitatile  obiective  de produse de servicii  si  de  lucrari, 
Directia Lucrari Publice, a procedat la definitivarea programului anual de achiziţii publice, pe anul 2010 
în  conformitate  cu   art.4  alin  (4)  din  H.G.  nr.925/2006,  pentru  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a 
prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică  din  Ordonanta  de  Urgenta  a 
Guvernului nr.34/2006 -privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificată şi completată.

Anumite obiective  care alcătuiesc programul sus amintit   vor fi  finanţate  din sume alocate 
din:buget  judeţean,  transferuri  de  la  bugetul  de  stat,  Hotărârea  de  Guvern  nr.577/1997-  pentru 
aprobarea   programului  privind   pietruirea drumurilor  comunale,  alimentarea  cu  apă a  satelor   la 
reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice, modificată  şi completată,  împrumuturi  externe  derulate 
prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii  şi alte surse legal atrase.

De asemenea, unele lucrări   vor fi  promovate pentru ob inerea de finan are prin programulț ț  
Opera ional  Axa Prioritara 2 - Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale.ț

In  acest  sens  am  initiat  prezentul  Proiect  de  Hotarare, pe  care  il  supunem  spre  analiza  si 
aprobare in sedinţa Consiliului Judetean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

      VICEPREŞEDINTE,                                    VICEPREŞEDINTE,

      Cristina MANICEA                 Gheorghe ROMAN  

   

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



ROMÂNIA                                                                       
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN                                           
DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE
Nr…………/…….....…2010               

        RAPORT

 Avand in vedere necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari, de gradul de prioritate al 
acestora precum si de aprobarea bugetului propriu, de anticipari cu privire la fondurile ce urmeaza sa 
fie alocate prin bugetul anual, Directia Lucrari Publice a procedat la definitivarea Programului anual 
de achizitii publice pe anul 2010, conform anexelor nr.1 şi nr.2  la prezentul. 

In  cazurile  prevazute  mai  sus,  achizitia  publică  se  va  face  in  baza  unor  note  justificative 
aprobate de ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor din Ordonanta de Urgenta nr.34/2006-
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii, modificată şi completată.

Avand  in  vedere  prevederile  art.4,  alin.  4,  8  si  9  din  Hotararea  de  Guvern  nr.925/2006, 
modificata si completata, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor  de  achizitie  publica  din  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.34/2006  –privind 
atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrari  publice  si  a 
contractelor de concesiune de servicii, modificată şi completată, Consiliul Judetean Ilfov are dreptul 
de a opera modificari sau completari ulterioare in programul anual al achizitiilor publice,  modificari 
/completari ce au ca scop acoperirea unor necesitati ce nu au fost cuprinse initial in programul anual al 
achizitiilor publice –fiind condiţionat de asigurarea surselor de finantare.

Execuţia lucrărilor  care alcătuiesc programul sus amintit  vor fi finanţate  din sume alocate 
din:buget  judeţean,  transferuri  de  la  bugetul  de  stat,  Hotărârea  de  Guvern  nr.577/1997-  pentru 
aprobarea   programului  privind  pietruirea drumurilor  comunale,  alimentarea  cu apă a satelor   la 
reţeaua  de electrificare  şi  la  reţelele  telefonice,  modificată   şi  completată,   împrumuturi   externe 
derulate prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii  şi alte surse legal atrase.

Completările i modificările efectuate în Programul anual de achizitii publice pe anul 2010,ș  
stabilite în conformitate cu prevederile legale prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.72/2008 
sunt următoarele:

Anexa 1:
Pozitia 1- Elaborare SF+PT+DDE  şi a documentaţiei necesare accesării de fonduri structurale POR Axa 
2 pentru obiectivul „Modernizare sistem rutier pe DJ 300, Moara Domnească – DN2 (Şindriliţa), km 
5+000 – km 13+200”;
Pozitia 2- Elaborare SF+PT+DDE  şi a documentaţiei necesare accesării de fonduri structurale POR Axa 
2 pentru obiectivul „Modernizare sistem rutier pe DJ 301 A , Centura – Glina, km 0+000 – km 2+900”;
Pozitia  7- Elaborare SF+PT+DDE  şi a documentaţiei necesare accesării de fonduri structurale POR 
Axa 2 pentru obiectivul „Modernizare sistem rutier pe DJ 101 A, Corbeanca –Periş –Limită de judeţ, km 
0+000 –km 11+920”;
Poziţia 34- Consultanţă Managementul de proiect , pentru proiecte finanţate prin POR AXA-2 aferente 
implementarii proiectului intitulat „ Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN1-Snagov-Gruiu, 
km 17+000 – km 35+000”;   
Poziţia 42- Proiectare şi reabilitare str  Zorelelor din com. Snagov, km 0 +000 – km 0+750, HG 577/1997 
modificată i completată;ș
Poziţia 43- Proiectare şi reabilitare str  Nuferilor din com. Snagov, km 0 +000 – km 0+400, HG 577/1997 
modificată i completată ;ș
Poziţia 44- Proiectare şi reabilitare str  Boisa din com.Copăceni,  km 0 +000 – km 1+000,  HG 577/1997 
modificată i completată ;ș
Poziţia 45- Proiectare şi reabilitare str  Miron Cristea din com.Copăceni,  km 0 +000 – km 0+500,  HG 
577/1997 modificată i completată ;ș
Poziţia 46- Proiectare  şi reabilitare pe sos. Orhideelor, sat Micsunestii Mari , com. Nuci,  km. 0+000 - 
0+400, HG 577/1997 modificată i completată ;      ș
Poziţia 47- Proiectare şi reabilitare pe str. Valea Ialomitei, sat Micsunestii Mari , com. Nuci, 
Km. 0+000 - 0+600, HG 577/1997 modificată i completatăș ;



Poziţia 48- Proiectare şi reabilitare pe str. Crinilor, sat Merii Petchii, com. Nuci, km  0+000 - 1+000, HG 
577/1997 modificată i completată;                   ș
Poziţia 49- Proiectare şi  reabilitare pe str. Rozmarin,  sat Merii Petchii, com.   Nuci,  km 0+000 - 1+000, 
HG 577/1997 modificată i completatăș ;
Poziţia 50- Proiectare şi reabilitare pe str. Trandafirilor, sat Merii Petchii, com. Nuci, km 0+000 - 0+500, 
HG 577/1997 modificată i completatăș ;                          
Poziţia 51- Proiectare şi reabilitare pe sos. Independentei, com. Cernica,   km 0+000 - 4+506, HG 
577/1997 modificată i completatăș ;
Poziţia 52- Proiectare  şi reabilitare pe str. Nicolae Iorga,  com. Cernica, km  0+000 - 1+000, HG 
577/1997 modificată i completatăș ;
Poziţia  53- Proiectare şi reabilitare pe str. Oxigenului, com. Cernica, km 0+000 - 1+000, HG 577/1997 
modificată i completatăș ;
Poziţia  54- Proiectare şi reabilitare pe DC 27, com. Ganeasa,  km 0+000 - 4+000, HG 577/1997 
modificată i completatăș ;
Poziţia  55- Proiectare  şi reabilitare pe DC 3 A, com. Dobroiesti,  km 0+000 - 5+100, HG 577/1997 
modificată i completatăș  ;
Poziţia  56- Proiectare şi reabilitare pe str. Vasile Lupu, com.  Tunari, km 0+000 - 0+700, HG 577/1997 
modificată i completatăș ;
Poziţia   57-  Proiectare  şi  reabilitare  pe  str.  Maria  Calimachi,  com.Tunari,  km 0+000 -  0+700, HG 
577/1997 modificată i completatăș  ;
Poziţia  58- Proiectare şi reabilitare pe str. Balta Pasarea,  com.  Tunari, km 0+000 - 0+700, HG 
577/1997 modificată i completatăș  ;
Poziţia  59- Proiectare şi reabilitare pe str. I.L. Caragiale,  com. Tunari, km 0+000 - 0+700,  HG 
577/1997 modificată i completatăș ;
Poziţia  60- Proiectare şi reabilitare pe str. Ion Creanga,  com.  Tunari, km 0+000 - 0+700, HG 577/1997 
modificată i completatăș ;
Poziţia  61- Proiectare şi reabilitare pe str. Tudor Arghezi, com.  Tunari,  km 0+000 – 0+700, HG 
577/1997 modificată i completatăș  ;
Poziţia   62-  Proiectare  şi  reabilitare  pe Str.Prelungirea  Garii,  com.  Vidra (2050 m),   HG 577/1997 
modificată i completatăș ;
Poziţia  63- Proiectare şi reabilitare pe Str.Notarului, com.  Vidra, km 0+000 - 0+800, HG 577/1997 
modificată i completatăș  ; 
Poziţia  64- Proiectare şi reabilitare pe str. Vaslui,   com. Snagov,  km 0+000 - 1+400, HG 577/1997 
modificată i completatăș ;
Poziţia  65- Proiectare şi reabilitare pe str. Prelungirea Oituz  com. 1 Decembrie, 
km 0+000 - 0+320, HG 577/1997 modificată i completatăș  ;
Poziţia  66- Proiectare şi reabilitare pe str. Tudor Arghezi  com.  1 Decembrie, 
Km 0+000 - 0+210, HG 577/1997 modificată i completatăș ;
Poziţia  67- Proiectare şi reabilitare pe str. Pinului,  com.  1 Decembrie,  km 0+000 - 0+120, HG 577/1997 
modificată i completatăș ;
Poziţia  68- Proiectare şi Reabilitare pe str. Rasaritului,  com. 1 Decembrie, Km  0+000 - 0+500, HG 
577/1997 modificată i completatăș ;
Poziţia  69- Proiectare şi reabilitare pe str. Viitorului,  com. 1 Decembrie, km 0+000 - 0+500,  HG 
577/1997 modificată i completatăș ;
Poziţia  70- Proiectare şi reabilitare pe str. Livezii, com.  1 Decembrie,  km 0+000 - 0+250, HG 577/1997 
modificată i completatăș ;
Poziţia  71- Proiectare şi reabilitare pe str. Tuberozelor, com. 1 Decembrie,  km 0+000 - 0+250,  HG 
577/1997 modificată i completatăș ;
Poziţia  72- Proiectare şi reabilitare pe str. Crinului,  com.  1 Decembrie, km 0+000 – 0+250, HG 
577/1997 modificată i completatăș ;
Poziţia  73- Proiectare şi reabilitare pe str. Tineretului,  com. 1 Decembrie, km 0+000 - 0+250, HG 
577/1997 modificată i completatăș  ;
Poziţia  74- Proiectare şi reabilitare pe str. Sperantei,   com. 1 Decembrie, km 0+000 - 0+400, HG 
577/1997 modificată i completatăș ;
Poziţia  75- Proiectare şi reabilitare pe str. Mihai Eminescu,  com. 1 Decembrie, km 0+000 - 0+360, HG 
577/1997 modificată i completatăș  ;  
Poziţia  76- Proiectare şi reabilitare pe str. Malul cu Flori  com. Corbeanca, km 0+000 - 0+550, HG 
577/1997 modificată i completatăș   ;



Poziţia  77- Proiectare şi reabilitare pe str. Ficusului  com. Corbeanca,  km 0+000 - 0+450, HG 577/1997 
modificată i completatăș ;
Poziţia  78- Proiectare şi reabilitare pe str. Radarului,   com. Corbeanca, km 0+000 - 0+600, HG 
577/1997 modificată i completatăș  ;
Poziţia  79- Proiectare şi reabilitare pe str. Viitorului  com. Corbeanca, km 0+000 – 0+500, HG 577/1997 
modificată i completatăș ;
Poziţia  80- Proiectare şi reabilitare pe str. Teiului  com. Ciorogarla, km 0+000 - 1+000, HG 577/1997 
modificată i completatăș  ;
Poziţia  81- Proiectare şi reabilitare pe str. Libertatii,   com. Glina, km 0+000 - 1+400, HG 577/1997 
modificată i completatăș ;
Poziţia  82- Proiectare  şi reabilitare pe str. Canela com. Moara Vlasiei, km 0+000 - 0+900, HG 577/1997 
modificată i completatăș  ;
Poziţia  83- Proiectare şi reabilitare pe  str. Vlasia,  com. Moara Vlasiei, km 0+000 - 1+100, HG 577/1997 
modificată i completatăș  ;
Poziţia  84- Proiectare , pietruire  şi reabilitare pe drumurile publice şi căile de acces conform HG 
672/2009,  com. Jilava,  km 0+000 – 3+000,  HG 577/1997 modificată i completatăș ;
Poziţia  85- Proiectare, pietruire şi reabilitare în zona staţia electrică,  com. Jilava,  km 0+000 - 0+250;
Poziţia  86- Proiectare, pietruire şi reabilitare în zona staţiei de pompare, zona Mlaca, DJ 401 A - râul 
Sabar,  com. Jilava, km 0+000 - 1+000,  HG 577/1997 modificată i completatăș ;
Poziţia  87- Proiectare, pietruire şi reabilitare în zona T100, T99,   com. Jilava, km 0+000 - 4+000,  HG 
577/1997 modificată i completatăș ;
Poziţia  88- Proiectare, pietruire şi reabilitare în zona Baza Sportiva  com. Jilava, km 0+000 - 0+300, HG 
577/1997 modificată i completatăș  ;
Poziţia  89- Servicii de consultanţă tehnică privind supravegherea lucrărilor de modernizare a 
drumurilor judeţene (dirigentie santier / drumuri finantate din fonduri structurale POR Axa 2).
Poziţia  90- Consultanţă Managementul de proiect , pentru proiecte finanţate prin POR AXA-2 aferente 
implementarii proiectului intitulat  „Modernizare sistem rutier pe DJ 301 Pantelimon (DN3) – Cernica-
Tanganu, km 0+000-km 13+000”;
Poziţia  91- Consultanţă Managementul de proiect , pentru proiecte finanţate prin POR AXA-2 aferente 
implementarii proiectului intitulat  „Modernizare sistem rutier pe DJ 401 D, Darasti-1 Decembrie, km 
0+000 – km 5+500”;
Poziţia  92- Consultanţă Managementul de proiect , pentru proiecte finanţate prin POR AXA-2 aferente 
implementarii proiectului intitulat    „Modernizare sistem rutier pe DJ 602 Centura-Domnesti, km 5+000 
–km 9+975”;
Poziţia  93- Elaborare SF+PT+DDE  şi a documentaţiei necesare accesării de fonduri structurale POR 
Axa 2 pentru obiectivul “Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson III, Ştefăneşti-Afumaţi, km 
12+860-km 17+500”;
Poziţia  94- Elaborare SF+PT+DDE  şi a documentaţiei necesare accesării de fonduri structurale POR 
Axa 2 pentru obiectivul „Modernizare sistem rutier pe DJ 101 M, DN1-Lacul Snagov, km 0+000- km 
4+600”;
Poziţia  95- Elaborare SF+PT+DDE  şi a documentaţiei necesare accesării de fonduri structurale POR 
Axa 2 pentru obiectivul „Modernizare sistem rutier pe DJ 601, Autostrada A1 – limită de judeţ Giurgiu, 
km 0+000 – km 7+000”;
Poziţia  96- Elaborare SF+PT+DDE  şi a documentaţiei necesare accesării de fonduri structurale POR 
Axa 2 pentru obiectivul „Modernizare sistem rutier pe DJ 184, Moara Vlăsiei – Nod rutier Ghermăneşti, 
km 6+045 – km 16+000”,
Poziţia  97- Elaborare SF+PT+DDE  şi a documentaţiei necesare accesării de fonduri structurale POR 
Axa 2 pentru obiectivul „Modernizare sistem rutier pe DJ  179, Periş – Buriaş, km 0+000 – km 9+475”,
Poziţia  98- Elaborare SF+PT+DDE  şi a documentaţiei necesare accesării de fonduri structurale POR 
Axa 2 pentru obiectivul „Modernizare sistem rutier pe DJ 601 A, Roşu- Chiajna – limită de judeţ 
Giurgiu, km 0+500 – km 11+500”;
Poziţia  99- Elaborare SF+PT+DDE  şi a documentaţiei necesare accesării de fonduri structurale POR 
Axa 2 pentru obiectivul „Modernizare sistem rutier pe DJ 101 N, Ciolpani – Izvorani, km 0+000 – km 
3+100”,
Poziţia  100- Elaborare SF+PT+DDE  şi a documentaţiei necesare accesării de fonduri structurale POR 
Axa 2 pentru obiectivul „Modernizare sistem rutier pe DJ 101, DN 1 – Grădiştea, km 12+970 – km 
33+500”;



Poziţia  101- Proiectare  şi reabilitare pe str. 1 Decembrie 1918 (DC 98), com. Baloteşti, km 0+000 – km 
0+ 750,  HG 577/1997 modificata si completata;
Poziţia  102- Proiectare  şi reabilitare pe str. Malu Roşu (DE499), com. Baloteşti,  km 0+000 – km 0+400
HG 577/1997 modificata si completata;
Poziţia  103- Proiectare  şi reabilitare pe str. Crizantemelor , com. Baloteşti, km 0+000 –km 0+130
HG 577/1997 modificata si completata;
Poziţia  104- Proiectare  şi reabilitare pe str. Lalelelor, com. Baloteşti,  km 0+000 – km 0+150
HG 577/1997 modificata si completata,
Poziţia  105- Proiectare  şi reabilitare pe str.Trandafirilor, com. Baloteşti, km 0+000 – km 0+180
HG 577/1997 modificata si completata,
Poziţia  106- Proiectare  şi reabilitare pe str. Gladiolelor, com. Baloteşti, km 0+000 – km 0+200
HG 577/1997 modificata si completata;
Poziţia 107- Proiectare  şi reabilitare pe str. Garoafelor (DC 141), com. Baloteşti, km 0+000 – km 0+230, 
HG 577/1997 modificata si completata,
Poziţia  108- Proiectare  şi reabilitare pe str. Stadionului (DE 322/1) + str. Fabricii(DC 828) – 600 ml, 
com. Baloteşti, HG 577/1997 modificata si completata;
Poziţia  109- Proiectare  şi reabilitare pe str. Cameliei – ulita nr. 10 si ulita nr.13, com.Petrăchioaia, 600 
ml, HG 577/1997 modificata si completata;
Poziţia  110- Proiectare  şi reabilitare pe str. Magnoliei – ulita nr. 5, com. Petrăchioaia, 400 ml, 
HG 577/1997 modificata si completata;
Poziţia  111- Proiectare  şi reabilitare pe str. Bebe Şerban– ulita nr. 6, com.Petrăchioaia, 300 ml, HG 
577/1997 modificata si completata;
Poziţia  112- Proiectare  şi reabilitare pe str. Branduşei– ulita nr. 14, com. Petrăchioaia, 300 ml, HG 
577/1997 modificata si completata;
Poziţia  113- Proiectare  şi reabilitare pe str. Brebeneilor– ulita nr. 11, com.Petrăchioaia, 800 ml, HG 
577/1997 modificata si completata;
Poziţia  114- Proiectare  şi reabilitare pe str. Nuferilor– ulita nr. 9, com.Petrăchioaia, 175  ml, HG 
577/1997 modificata si completata;
Poziţia  115- Proiectare  şi reabilitare pe str. Preot Mişu Radu– ulita nr. 21, com.Petrăchioaia, 300 ml, 
HG 577/1997 modificata si completata;
Poziţia  116- Proiectare  şi reabilitare pe str. Zamfirei–com.Mogoşoaia, 550 ml, HG 577/1997 modificata 
si completata,
Poziţia  117- Proiectare  şi reabilitare pe str.Ariei–com.Mogoşoaia, 1145 mlHG 577/1997 modificata si 
completata;
Poziţia  118- Proiectare  şi reabilitare pe str.Plantelor–com. Mogoşoaia,375 ml, HG 577/1997 modificata 
si completata.

Anexa 2:
Poziţia 1.5 – Reparatii Pavilion A, al Consiliului Judetean Ilfov, din orasul Otopeni;
Poziţia 2.1 – Realizarea  unui Album de prezentare a Judeţului Ilfov;
Poziţia 2.2-  Elaborare Studiu de oportunitate pentru Iluminat  intersectii, treceri de pietoni la 
Unităţile de Învăţământ din Judetul Ilfov;
Poziţia 2.3 – Elaborare Studiu de fezabilitate şi Cerere de finantare pentru Iluminat  intersectii, 
treceri de pietoni la Unităţile de Învăţământ din Judetul Ilfov;
Poziţia 2.4 – Studiul de Fezabilitate şi Cerere de finanţare "Bază de agrement Cernica;
Poziţia  2.25– Elaborare  PT+DDE +Execuţie  la obiectivul "Creşterea eficienţei preparării Apei 
Calde  Menajere  (ACM)  la  Spitalul  de  Psihiatrie  Eftimie  Diamandescu  Bălăceanca  prin 
utilizarea energiilor regenerabile,  Judeţul Ilfov;
Poziţia 2.26 – Elaborare  PT+DDE +Execuţie  la obiectivul "Creşterea eficienţei preparării Apei 
Calde Menajere (ACM) la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov,  prin utilizarea energiilor 
regenerabile;
Poziţia   2.27-  Elaborare SF+Cerere de finantare  la obiectivul  "Realizarea  unui Centru  de 
sprijinire  a afacerilor   în  Judeţul  Ilfov" ce va fi depus spre finanţare  în cadrul Programului 
Operaţional Regional, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea  dezvoltării mediului de afaceri  regional şi 
local,  Domeniul  de  intervenţie   4.1.-  Dezvoltarea   durabilă  a  structurilor   de  sprijinire   a 
afacerilor de importanţă regională şi locală; 



Poziţia  2.28 –Elaborare  PT+DDE  pentru  proiectul:Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea, 
extinderea  şi echiparea infrastructurii  sociale la Centrul de Îngrijire  şi Asistenţă Ciolpani- 
Judeţul Ilfov”- Infrastructură socială;
Poziţia  2.29 –Elaborare  PT+DDE  pentru  proiectul:Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea, 
extinderea  şi echiparea infrastructurii  sociale la Centrul Maternal „Mama şi copilul” Săftica- 
Judeţul Ilfov”- Infrastructură socială;
Poziţia  2.30 –Elaborare  PT+DDE  pentru  proiectul:Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea, 
extinderea  şi  echiparea infrastructurii   sociale  la  Centrul  Medico-Social  Domneşti-  Judeţul 
Ilfov”- Infrastructură socială;
Poziţia  2.31 –  Elaborare  PT+DDE pentru  proiectul:Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea, 
extinderea  şi echiparea infrastructurii   sociale la Centrul de Plasament  nr.5 Periş- Judeţul 
Ilfov”- Infrastructură socială;
Poziţia  2.32 –Elaborare  PT+DDE  pentru  proiectul:Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea, 
extinderea  şi echiparea infrastructurii  sociale la Centrul de Plasament nr.6 Voluntari - Judeţul 
Ilfov”- Infrastructură socială;
Poziţia 2.33 – Elaborare PT+DDE  pentru proiectul :"Baza de de agrement Cernica;
Poziţia 2.34- Expertiză tehnică, Reabilitare Mânăstirea Sfântul Nicolae - Sitaru (POR AP 5 DMI 
5.1);
Poziţia 2.35 - Expertiză tehnică, Reabilitare Biserica Ţigăneşti - Sitaru (POR AP 5 DMI 5.1);
Poziţia  2.36  - Expertiză  tehnică,  Reabilitare  Biserica  Sfinţii  Ierarhi  Nicolae  şi  Alexandru, 
Parohia Netzeşti, Comuna Nuci (POR AP 5 DMI 5.1);
Poziţia  2.37 - Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, Proiect Tehnic şi Detalii de 
Execuţie pentru Reabilitare Mănăstirea Sfântul Nicolae - Sitaru (POR AP 5 DMI 5.1);
Poziţia  2.38 - Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, Proiect Tehnic şi Detalii de 
Execuţie pentru Reabilitare Biserica Ţigăneşti (POR AP 5 DMI 5.1);
Poziţia 2.39 – Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, Proiect Tehnic şi Detalii de 
Execuţie pentru Reabilitare Sfinţii Ierarhi Nicolae şi Alexandru, Parohia Netzeşti, Comuna Nuci 
(POR AP 5 DMI 5.1);
Poziţia  2.40 – Elaborare Studiu de Fezabilitate, Cerere de finanţare  şi Proiect Tehnic pentru 
Creşterea  eficienţei  Apei  Calde  Menajere  (ACM)  la  Centrul  Maternal  "Mama  şi  Copilul" 
Săftica prin utilizarea energiilor regenerabile;
Poziţia 2.41-  Elaborare Studiu de Fezabilitate,  Cerere de finanţare  şi Proiect Tehnic pentru 
Creşterea  eficienţei  Apei  Calde  Menajere  (ACM) la  Centrul  de  Plasament  nr.  5  Periş  prin 
utilizarea energiilor regenerabile;
Poziţia  2.42-  Elaborare Studiu de Fezabilitate,  Cerere de finanţare  şi Proiect Tehnic pentru 
Creşterea eficienţei Apei Calde Menajere (ACM) la Centrul de Plasament nr. 4 Tâncăbeşti prin 
utilizarea energiilor regenerabile;
Poziţia  2.43 –  Elaborare Studiu de Fezabilitate, Cerere de finanţare  şi Proiect Tehnic pentru 
Creşterea eficienţei  Apei  Calde Menajere (ACM) la Centrul  de Plasament nr.  7  Vidra prin 
utilizarea energiilor regenerabile;
Poziţia  2.44 – Elaborare Studiu de Fezabilitate, Cerere de finanţare  şi Proiect Tehnic pentru 
Creşterea eficienţei  Apei Calde Menajere (ACM) la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială 
Ciolpani prin utilizarea energiilor regenerabile;
Poziţia 2.45-  Elaborare Studiu de Fezabilitate,  Cerere de finanţare  şi Proiect Tehnic pentru 
Creşterea  eficienţei  Apei  Calde  Menajere  (ACM) la  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială 
Voluntari şi Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari prin utilizarea energiilor regenerabile;
Poziţia 2.46 –  Elaborare Studiu de Fezabilitate, Cerere de finanţare  şi Proiect Tehnic pentru 
Creşterea  eficienţei  Apei  Calde  Menajere  (ACM) la  Centrul  Medico -  Social  Domneşti  prin 
utilizarea energiilor regenerabile;
Poziţia 2.47 -  Elaborare Studiu de Fezabilitate, Cerere de finanţare  şi Proiect Tehnic pentru 
Creşterea eficienţei Apei Calde Menajere (ACM) la Spitalul Orăşenesc "Dr. Maria Burghele" - 
Buftea prin utilizarea energiilor regenerabile;
Poziţia  3.1  –  Achiziţie  produse   pentru  combaterea  gripei  A/H1N1  la  nivelul  Unităţilor  de 
Învătămant din Judetul Ilfov;



Poziţia 3.6 –  Licente Software, Microsoft Office calculator pentru Consiliul Judetean Ilfov- 28 
buc.;
Poziţia 3.a.6 – Echipament pentru Autovehiculul de  descarcerare;
Poziţia 3.a.8 – Centrala telefonica digitala;
Poziţia 3.a.13 – Autoutilitară, 2 buc.;
Pozitia  3.b.1- Compresor bari;
Poziţia  3.b.43- Brelocuri personalizate;
Poziţia  3.b.52- Cărţi poştale;
Poziţia  3.b.93- Mape  personalizate;
Poziţia  3.b.106- Pixuri personalizate.

In conformitate cu prevederile legale mai sus amintite, anexat inaintam spre analiza si aprobare 
Consiliului Judetean Ilfov, Proiectul de Hotarare privind definitivarea programului anual de achizitii 
publice,  pe anul 2010, conform anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integranta din prezenta.
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