
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul

“Revitalizarea Centrelor Istorice” (Alive City)

în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG IVC 

finanţat de ERDF Funding 

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov înregistrată sub nr. ............ din .......................; 

- Raportul compartimentelor 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.



            -Ordonanţa  nr.  46/2007 privind  modul  de  alocare  a  fondurilor  externe 

nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea 

şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană";

În conformitate cu: art. 91 alin. (1) lit.”d”,  coroborat cu alin. 5 lit. „a”, pct.2,   lit. 

e)  şi  f)  şi  alin.  (6)  lit.  a)  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare şi art.97 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Ilfov în calitate de Partener în cadrul 

proiectului   “Revitalizarea  Centrelor  Istorice”  (Alive  City),  pentru  perioada 

2011-2014.

Art.2. Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  partenerii  proiectului 

conform Anexei  nr.1,  ce  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre  în  vederea 

realizării proiectului “Revitalizarea Centrelor Istorice” (Alive City).

Art. 3  În cazul obţinerii finanţării externe pentru proiectul prevazut la art. 1, se aproba 

plata cofinantarii cu  2%  din valoarea cheltuielilor eligibile aferente participarii naţionale 

a proiectului, din care 15.725,25 € , reprezinta cofinanţarea ce va fi alocată de la bugetul 

statului de  către Ministerul Dezvoltării  Regionale şi Turismului,  restul de  2.349,75 € 

echivalentul in lei conform cursului de referinta din ziua efectuarii platii  urmând a fi 

suportata de către Consiliul Judeţean  Ilfov din bugetul local al Judetului Ilfov .

   

Art. 4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze Acordul de 

Parteneriat, Contractul de Co-finanţare, Contractul  de Finanţare, precum şi toate celelalte 

documentele  aferente  proiectului  pe  măsură ce  vor  fi  finalizate  de  liderul  de proiect, 

Euroconsultants S.A.Atena, Grecia.



Art.5.  Se  aprobă  constituirea  unităţii  de  implementare  a  proiectului  “Revitalizarea 

centrelor istorice”, în componenţa prevăzută în Anexa 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.

Art. 6 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 ............... 2011



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ……… din ……… 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Autorităţile  regionale  şi  locale  se  confruntă  cu  multe  provocări  referitoare  la 

problematica   urbană  fiind factori  esenţiali  în  ceea  ce  priveşte  crearea  unei  societăţi 

europene în care mediile urbane să devină contexte în care să se armonizeze valorile 

cultural-patrimoniale cu aspectele care ţin de dinamica schimbărilor sociale, industriale 

economice şi de mediu.

Potrivit Programului Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane  (UN-HABITAT) în 

1800 doar 2% din populaţia lumii trăia în mediul urban. De la 1800 la 1950, a existat o 

creştere mare a populaţiei urbane (s-a ajuns la 30%). În 2000, numărul a crescut din nou, 

de data aceasta pana la 47%. Se estimează că în 2015, 52% vor trăi în zone urbane, iar în 

2030 numărul va creşte până la aproximativ 60%. Viitorul oraşelor din ţările în curs de 

dezvoltare  şi  a  umanităţii  în  sine depinde foarte  mult  de deciziile  luate în  prezent  în 

decursul pregătirii pentru această creştere demografică. În conjuncţie  cu cele menţionate, 

oraşele  europene sunt  expuse la  schimbări  economice şi  sociale  cruciale.  Acestea se 

confruntă cu noi provocări, cum ar fi globalizarea,  îmbătrânirea populaţiei,   scăderea 

numărului populaţiei şi creşterea numărului grupurilor  sociale defavorizate.



Zonele urbane din judeţul Ilfov nu fac excepţie de la starea de fapt menţionată. 

Existenţa unor obiective culturale şi patrimoniale în vecinătatea unor entităţi industriale şi 

economice, constituie un context  care trebuie valorizat. Revitalizarea mediului urban din 

Judeţul  Ilfov  se  poate  face  prin  asimilarea  unor  bune  practici  şi  prin  implementarea 

acestora în zonele urbane din Ilfov în care se impune recuperarea importanţei cultural- 

istorice a unor ansambluri aflate în centrul vieţii social-economice a comunităţilor din 

Judeţul Ilfov.

Având  în  vedere  importanţa  aspectelor  menţionate  (mai  ales  importanţa 

revitalizării potenţialului cultural, economic, patrimonial şi social din zonele urbane din 

Judeţul Ilfov), am identificat oportunitatea de a participa la această propunere de proiect 

în  cadrul  programului  INTERREG  IVC,   linie  deschisă  prin  REGIO,  la  solicitarea 

liderului proiectului: Euroconsultants S.A. Atena.

Proiectul este structurat pe 4 componente:

- Componenta 1 – „Management şi coordonare”

- Componenta 2 – „Comunicare şi diseminare”

- Componenta 3 – „Componenta tehnică”

- Componenta 4 – “Elaborarea planului de implementare”

Durata estimată

Proiectul  se  va  desfăşura  pe  o  perioadă  de  3  ani,  cu  începere  oficială  în 

decembrie  2011  Proiectul  se  va  finaliza  in  aprilie  2014.  Desfăşurarea  sa 

presupune: activităţi de identificare şi transfer a unor bune practici în domeniul 

dezvoltării urbane.



Descrierea proiectului şi a activităţilor implicate:

• Proiectul:

Proiectul urmăreşte  elaboreze şi să s ofere un ghid pentru municipalităţi implicate, pentru 

autorităţile regionale şi actorii sociali implicaţi  , în scopul de a actualiza şi a consolida 

cooperarea dintre acestea , precum şi  iniţierea unui schimb de cunoştinţe şi experienţă 

între oraşele europene cu scopul elaborării  unui  plan de punere în aplicare a bunelor 

practici relevante pentru dezvoltarea urbană. Acest plan are ca scop punerea în aplicare a 

unui  cadru strategic  pentru  contextul  social  şi  economic,  pentru protejarea mediului, 

oferind un cadru general în care regiunile implicate pot să  formuleze propriile politici de 

dezvoltare locală şi să propună soluţii pentru utilizarea optimă a resurselor financiare şi 

patrimoniale.. 

• Activităţi:

1. Extinderea şi implementarea bunelor practici existente în domeniul politicilor de 

dezvoltare a potenţialului patrimonial, cultural şi social din zonele urbane.

2. Identificarea şi antrenarea Autorităţilor Regionale şi actorilor  sociali ce au nevoie 

să-şi îmbunătăţească performanţele în domeniul dezvoltării urbane.

3. Crearea  instrumentelor  pentru  a  atinge  şi  optimiza  performanţele  în  domeniul 

revitalizării potenţialului urban. 

4. Crearea grupurilor de lucru şi a activităţilor comune între parteneri şi participanţi 

externi, în special autorităţi regionale şi locale din state membre UE.

5. Diseminarea  informaţiilor  şi  comunicare:  evenimente,  seminarii,  training, 

publicaţii pe website.



Proiectul  “Revitalizarea   centrelor  istorice”  (Alive  City),  are  valoarea  totală  de 

120.500  euro.  Valoarea  co-finanţării  este  de  18.075,00  € din  valoarea  cheltuielilor 

eligibile  aferente  cofinanţării  naţionale  a  proiectului,  din  care  suma  de  15.725,25  €, 

reprezintă  cofinanţarea  ce  va  fi  alocată  de  la  bugetul  statului  de  către  Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, restul de  2349,75 € urmând a fi suportat de către 

Consiliul Judeţean Ilfov din bugetul propriu.

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

şi aprobare plenului Consiliului Judeţean Ilfov.  

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

Cristina MANICEA   Gheorghe ROMAN



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă

Biroul Resurse Umane 

Nr. ……… din ………2011

RAPORT

Autorităţile  regionale  şi  locale  se  confruntă  cu  multe  provocări  referitoare  la 

problematica urbană. Viitorul oraşelor din ţările în curs de dezvoltare şi a umanităţii în 

sine depinde foarte mult de deciziile luate în prezent în decursul pregătirii pentru această 

creştere demografică. În conjuncţie  cu cele menţionate, oraşele europene sunt expuse la 

schimbări economice şi sociale  cruciale. Acestea se confruntă cu noi provocări, cum ar fi 

globalizarea,   îmbătrânirea  populaţiei,   scăderea  numărului  populaţiei  şi  creşterea 

numărului grupurilor  sociale defavorizate. 

Zonele urbane din judeţul Ilfov nu fac excepţie de la starea de fapt menţionată. 

Existenţa unor obiective culturale şi patrimoniale în vecinătatea unor entităţi industriale şi 

economice, constituie un context  care trebuie valorizat. Revitalizarea mediului urban din 

Judeţul  Ilfov  se  poate  face  prin  asimilarea  unor  bune  practici  şi  prin  implementarea 

acestora în zonele urbane din Ilfov în care se impune recuperarea importanţei cultural- 

istorice a unor ansambluri aflate în centrul vieţii social-economice a comunităţilor din 

Judeţul Ilfov.



Proiectul

Se propune a se stabili un program al schimburilor de bune practici ce se va face 

pentru a permite autorităţilor regionale şi locale să-şi îmbunătăţească performanţele în 

domeniul dezvoltării urbane. Având ca bază datele existente la acest moment în domeniul 

menţionat,  se va iniţia elaborarea  unei  serii  de indicatori  ce vor permite compararea 

relevantă a performanţelor în domeniul dezvoltării urbane, ce va conduce la identificarea 

bunelor practici:

- bune  practici  în  domeniul  elaborării  strategiilor  cu  privire  la  optimizarea 

potenţialului cultural- istoric din zonele urbane;

- bune  practici  pentru  diferite  tipuri  de  instrumente  (juridice,  economice, 

educaţionale,  organizaţionale şi tehnice) permiţând performanţe ridicate, ce vor 

conduce la revitalizarea potenţialului patrimonial, cultural şi socio-economic din 

zoneşe urbane ale Judeţului Ilfov.

Obiectivul central al proiectului este de a permite schimbul de bune practici ce va 

duce la optimizarea  potenţialului  cultural,  istoric,  patrimonial  şi  economic din judeţul 

Ilfov.

Se preconizează atingerea lui prin:

a) Identificarea performanţelor cele mai ridicate la autorităţile regionale şi locale ce 

conduc la identificarea bunelor practici şi a analizei transferabilităţii acestora;

b) Identificarea  parametrilor  externi  ce au impact  asupra elaborării  strategiilor  de 

valorificare a potenţialului urban;

c) dezvoltarea diagnosticării şi a optimizării instrumentelorde care se vor folosi în 

identificarea, compararea şi prezentarea bunelor practici;

d) Identificarea  şi  pregătirea  locaţiilor  pentru  sesiunile  de  instruire  în  vederea 

elaborării unui plan de implementare eficient şi durabil;

Se preconizează ca proiectul să devină o platformă pentru schimbul şi optimizarea 

managementului performanţelor autorităţilor locale din Europa.



Modalitatea de transfer de bune practici în cadrul  proiectului se va specifica de 

comun acord între parteneri, la începutul proiectului. Aceasta se va face având ca bază de 

pornire următoarele :

- Principala  preocupare  din  cadrul  proiectului  va  fi  revigorarea  patrimoniului 

cultural şi istoric, în contextul dinamicii economice şi sociale;

- Indicatorii de bune practici (atât date cât şi performanţele prezentate de parteneri) 

vor fi în principal relaţionaţi cu instrumentele juridice, economice şi educaţionale;

- Datele şi bunele practici vor fi selectate la nivelul municipalităţilor şi grupurilor 

din zonele urbane din judeţul Ilfov semnificative pentru obiectivul proiectului..

O altă parte importantă a proiectului va fi stabilirea parametrilor externi ce au 

impact  înrevitalizarea  potenţialului  patrimonial  al  judeţului  Ilfov,  prin  compararea 

teritoriilor şi transferul bunelor practici. Aceşti parametri se vor referi la factori socio-

economici  sau  culturali  la  aspecte  legislative,  la  strategii  organizaţionale.  În  cadrul 

proiectului se vor elabora instrumente necesare autorităţilor locale, pentru o mai bună 

înţelegere a performanţelor  din alte teritorii  şi  modalităţile  prin care s-au atins aceste 

performanţe.  Aceasta va permite  schimbul  de une practici  între teritoriile  europene şi 

pregăteşte posibilitatea creării unui feedback. 

Proiectul are  4 componente:

- Componenta  1  –  „Management  şi  coordonare”.  Ea  include  aspecte 

administrative, juridice şi activităţi financiare necesare funcţionării unui proiect 

Interreg IVC, dar şi managementul efectiv al proiectului. 

- Componenta  2  –  „Comunicare  şi  diseminare”.  Include  activităţi  menite  să 

anime şi să disemineze activităţile proiectului către exterior. Această componentă 

este  foarte  importantă  deoarece  proiectul  trebuie  să  includă  atât  autorităţile 

publice  responsabile  cu  optimizarea  potenţialui  urban,  cât  şi  experţi  în  bune 

practici  referitoare  la  promovarea  şi  revitalizarea  potenţialului  patrimonial  din 

zone urbane.



- Componenta  3  –  „Componenta  tehnică”:  Responsabil  cu  organizarea 

activităţilor de stabilire a metodelor de monitorizare şi identificare şi analiză a 

bunelor practici.

- Componenta  4  –  “Elaborarea  planului  de  implementare”  se  referă  la 

consturirea efectivă a unei strategii de implementare a unor bune practici menite 

să revitalizeze potenţialul  patrimonial  şi  cultural  din zonele urbane din judeţul 

Ilfov, în contextul dinamicii socio-economice contemporane.

          

Durata estimată

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 3 ani, cu începere oficială în decembrie 

2011 si  se  va  finaliza  in  aprilie  2014. Desfăşurarea  sa  presupune:  activităţi  de 

identificare şi transfer a unor bune practici în domeniul dezvoltării urbane.

Obiective principale:

Principalele obiective ale proiectului sunt următoarele:

• Menţinerea coeziunii sociale în zonele urbane  din judeţul Ilfov ;

• Revitalizarea semnificaţiei spaţiilor publice ;

• Asigurarea  transparenţei  în  procesul  decizional,  prin  încurajarea  participării 

comunităţii la activităţile proiectului;

• Identificarea,  selectarea,  schimbul  şi  difuzarea  unui  set  de  activităţi,  iniţiative  şi 

experienţe (bune practici),  referitoare la elementele descrise mai sus, dezvoltate şi 

desfăşurate până în prezent de către toţi partenerii de proiect;

• Dezvoltarea de instrumente tradiţionale  şi  inovatoare (ghiduri,  laboratoare publice, 

etc), pentru prezentarea şi difuzarea de bune practici selectate în final, în mai multe 

limbi, al cărui scop final va fi  sensibilizarea şi să susţinerea strategiilor economice 

viitoare care urmează să fie efectuate de către actorii locali şi regionali;

• Consolidarea politicii sociale a autorităţilor locale;



Activităţi preconizate:

Activităţile avute în vedere sunt:

• Consultarea publică între părţile implicate în fiecare regiune implicată;

• Prezentarea celor mai bune practici;

• crearea unei reţele regionale de oraşe metropolitane şi o bază de date pentru schimbul 

de experienţă în scopul de a maximiza impactul proiectului;

• Proiectarea planului de implementare

• Planificarea şi implementarea programelor de instruire la toate părţile implicate  

Efectuarea publicitatăţii, deseminării şi creşterea de acţiuni de conştientizare (ateliere 

de lucru tematice şi conferinţa finală);

Proiectul  “Revitalizarea  centrelor istorice” (Alive City),  are valoarea totală  de 

120.500  euro  (  494.471,75  ron).  Valoarea  co-finanţării  proiectului  “Revitalizarea 

Centrelor Istorice” (Alive City)  este de 18.075,00 euro (74.170,76 ron) din valoarea 

cheltuielilor  eligibile  aferente  cofinanţării  naţionale  a  proiectului,  din  care  suma  de 

15.725,25  €  (  64.528,56  ron), reprezintă  cofinanţarea  ce  va  fi  alocată  de  la  bugetul 

statului  de către Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Turismului,  restul  de  2.349,75 € 

(9.642,20 ron)  urmând a fi suportat de către Consiliul Judeţean Ilfov din bugetul propriu.

Ţinând cont de prevederile :

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2007 privind modul de     alocare a 

fondurilor  externe  nerambursabile  şi  a  contribuţiei  naţionale  în  bugetul  instituţiilor 

implicate  în  gestionarea  şi  utilizarea  acestora,  pentru obiectivul  "Cooperare teritorială 

europeană”;



- În conformitate cu: art. 91 alin. (1) lit.”d”,  coroborat cu alin. 5 lit. „a”, pct.2, 

lit.  e)  şi  f)  şi  alin.  (6)  lit.  a)  din Legea nr.  215/2001 a  administraţiei  publice  locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare şi art.97 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu modificările  şi  completările  ulterioaream 

întocmit proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare în 

şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.   

 

     DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI

  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ       DIRECŢIA ECONOMICĂ

            

Director Executiv, Director Executiv,

      Irina SULIMAN            Bogdan COSTEA

Biroul de Resurse Umane,

Şef Birou

Franco Pop

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă,

Gina Şerbănescu
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