
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
CT DE

Pentru  modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 1/19.01.2011  privind
modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 152/14.12.2010 şi modificarea 

şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 94/07.09.2010 pentru 
“Contractarea  unei  finanţări  rambursabile de către Consiliul Judeţean Ilfov, 
pentru asigurarea finanţării în sistem revolving a proiectelor  de investiţii de 

interes judeţean în sumă de  100.000.000 lei,  pe o durată de 1 an”

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV:

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov 

nr. ..................................2011;

- Raportul Direcţiei Lucrări Publice nr. ...............................2011;

- Raportul  de  avizare  a Comisiei  de  Administaţie  Publică  Locală,  Juridică,  Apărarea 

Ordinii  Publice,  Respectarea  Drepturilor  şi  Libertăţilor Cetăţeneşti ;

- 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;

-   În temeiul prevederilor  art.45 alin.(1) şi (2),  art.98,  precum şi ale art.115 alin. (1) lit.c) 

din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001, republicată;

 -   Legea datoriei publice  nr.313/2004, cu modificările  ulterioare;  

-    Legea nr.273/2006- privind finanţele  publice locale, cap. IV; 

 -  Hotarârea  Guvernului   nr.9/2007-  privind  constituirea,  componenţa  şi  funcţionarea 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Luând în considerare  prevederile  art.9 pct. (8) din Cartea Europeană  a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie  1985, ratificată prin Legea  nr.199/1997.

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 

a contractelor de concesiune de servicii,  modificată şi completată.



În temeiul prevederilor art. 45,  art.91 alin 1 lit. f, art. 97, art. 98  şi art. 126 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată

HOTĂRĂŞTE:

Art.  I.  –   Anexa la  Hotărârea  Consiliului  Judeţean Ilfov nr.  1/19.01.2011  se  modifică 
potrivit anexei 1,   care face parte din prezenta Hotărâre.

Art.  II.  -  Hotărârea  Consiliului  Judeţean Ilfov nr.  1/19.01.2011 şi  Hotărârea  Consiliului 
Judeţean Ilfov nr. 94/07.09.2010 se modifică  corespunzător.

Art.  III.  –  Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor  aduce  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 ........................2011



                    
Nr.  __________   din _________  2011

EXPUNERE DE MOTIVE

 CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV,  conform  dispoziţiilor  Legii  nr.215/2001  a 

administraţiei  publice  locale,   republicată,  modificată  şi  completată,  are  ca  atribuţii  şi 

gestionarea  patrimoniului judeţului.

Obligaţia  CONSILIULUI JUDEŢEAN ILFOV, este cea de a asigura execuţia  de 

lucrări  de  administrare,  întreţinere,  exploatare,  reparaţii  curente,  reparaţii  capitale   şi 

investiţii   pentru   obiectivele   aflate   în   administrare,   iar   realizarea   acestor  lucrări 

implică  resurse financiare  şi o calitate a execuţie  conform normativelor  şi standardelor în 

vigoare.

Pentru realizarea unui program de dezvoltare a infrastructurii Judeţului CONSILIUL 

JUDEŢEAN ILFOV  şi-a propus contractarea  unui nou împrumut de pe piaţa  bancară 

internă, conform legislaţiei în vigoare, împrumut ce va compensa deficitul bugetar necesar 

pentru  realizarea  unor  obiective  de  investiţii  care  au  contracte  de  finanţare  pe  fonduri 

structurale  în  cadrul  Programului  Operaţional  POR  AXA  2-  „Imbunatatirea 

infrastructurii de transport regionale si locale”-  Domeniul major de interventie 2.1 

„Reabilitarea  si  modernizarea  retelei  de  drumuri  judetene,  strazi  urbane-inclusiv 

constructia/reabilitarea soselelor de centura”. 

Având în vedere acţiunile de intervenţie  ce constituie urgenţe  pentru CONSILIUL 

JUDEŢEAN ILFOV, în perioada imediat următoare  şi necesitatea identificării de fonduri 

pentru  realizarea acestora,  Direcţia  Lucrări  Publice,  Serviciul  Patrimoniu Administrare 

Drumuri  Judeţene,  înaintăm  spre  analiză  şi  aprobare   CONSILIULUI   JUDEŢEAN 

ILFOV,  Proiectul  de  Hotarare   privind  aprobarea   ”Contractării   unei  finanţări 

rambursabile de către Consiliul Judeţean Ilfov, pentru asigurarea finanţării în sistem 

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



revolving a proiectelor  de investiţii de interes judeţean în sumă de  100.000.000 lei, 

pe o durată de 1 an”.

Prin  realizarea  lucrărilor  de  infrastructură  se  urmăreşte  îmbunătăţirea  factorilor 

tehnici la drumurile publice: viteza de rulare şi capacitatea portantă a drumului va duce la 

satisfacerea  necesităţilor  curente,  anume:  reducerea  riscului,  numărului  de  accidente, 

reducerea întârzierilor în trafic,  precum şi a necesităţilor  viitoare: planificare pe termen 

lung  a  reţelei  de  drumuri  publice,  modul  de  folosire  a  terenurilor  printr-o  organizare 

prevăzută pe termen lung.

Lucrările de modernizare  la drumurile publice existente  duc la reducerea de costuri 

anticipate  de întreţinere periodică şi pot fi  considerate fie ca reducere a costului total ori 

se adaugă  la beneficiul total. Eficienţa realizării acestor  categorii de lucrării constă în 

constituirea unor sume la bugetul propriu prin venituri din taxe (impozit pentru beneficiarii 

de autovehicule, autorizaţii speciale de transport pe drumurile publice pentru categoriile de 

autovehicule prevăzute de legislaţia în vigoare), creşterea gradului de utilizare a drumului, 

asigurarea de noi drumuri, dezvoltări industriale şi comerciale, rezidenţiale, zone turistice 

şi de agrement.

În conformitate cu prevederile :

-Legii  nr.  273/2006-  privind  finanţele   publice  locale,  modificată  şi  completată, 

precum şi cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007- privind constituirea, componenţa şi 

funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor  locale, CONSILIUL JUDEŢEAN 

ILFOV poate aproba contractarea  de împumuturi interne pe termen scurt, pentru realizarea 

unor investiţii de interes local care au contra cte de finanţare pe fonduri structurale.

- Potrivit  prevederilor art. 91 alin 3 lit. f, art. 97 şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată.

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV aprobă, la propunerea Preşedintelui  Consiliului 

Judetean Ilfov contractarea  şi/sau garantarea  împrumuturilor,  precum şi  contractarea  de 

datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare  în numele judeţului, în condiţiile 

legii.



Deoarece  s-au  modificat  sumele  prevăzute  în  Anexa  la  Hotărârea  Consiliului 

Judeţean Ilfov nr. 1/19.01.2011,  la poziţiile 3 si 9, am iniţiat prezentul Proiect de Hotarare, 

pe  care  îl  supunem  spre  analiză  şi  aprobare  în  şedinţa  CONSILIULUI  JUDEŢEAN 

ILFOV.

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

      VICEPREŞEDINTE,                                    VICEPREŞEDINTE,

        Cristina MANICEA                        Gheorghe ROMAN  



CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE
Nr …………..din …………..2011

RAPORT

Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.1/19.01.2011  privind modificarea şi 

completarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  94/07.09.2010   privind  “Contractarea 
unei  finanţări  rambursabile  de  către  Consiliul  Judeţean  Ilfov  pentru  asigurarea 
finanţării în sistem revolving a proiectelor de investiţii de interes judeţean în sumă de 
100.000.000 lei, pe durată de un an” şi anume:

În Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov se modifică sumele corespunzătoare 

poziţiilor:

-  3. “Contractul  de finanţare nr.  479 pentru implementarea Proiectului  nr.  953 (cod SMIS) 

„Modernizare sistem rutier pe DJ 101, DN1 – Buftea, km.0+000 - km.12+000”, s-a modificat 

suma de 263.906,50  lei cu suma de 2.678.760,02;

- 9. Contractul de finanţare nr. 754 pentru implementarea Proiectului nr. 5378 (cod SMIS) 

„Modernizare sistem rutier pe DJ 101 C, DN1 – Căldăruşani, km. 0+000 - km. 10+780 şi km. 

14+700 - km. 21+072”,  s-a modificat suma de 10.000.000,00   lei cu suma de 7.585.146,48 

lei;

DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV

Gabriel Mihai CONSTANTIN

VIZAT,
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTOR ECONOMIC

Bogdan COSTEA

ŞEF SERVICIU,
LUCRĂRI PUBLICE ŞI ACHIZIŢII

Constantin CĂLINOIU

               Întocmit/tehnoredactat
                      Rely DINCĂ
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