
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local 

al judeţului ILFOV pe anul 2011

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

Judeţean înregistrată sub nr. 9114/31.10.2011, 9767/22.11.2011;
- Raportul Preşedintelui înregistrat sub nr. 9115/31.10.2011, 9768/22.11.2011;
- Raportul  Direcţiei  Economice  înregistrat  sub  nr. 9116/31.10.2011, 

9769/22.11.2011;
- 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;
- Prevederilor art.19, alin. 2, 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;

- Hotararea nr.90/10.06.2011, privind infiintarea ,,Caminului pentru Persoane 
Varstnice – Peris; 
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HOTĂRĂŞTE : 

Art.1.  Se rectifică bugetul  local  al  Judeţului  Ilfov pe anul 2011, atât la 
partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform  Anexelor nr.1; 1.1; 
1.2;  7; care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se aprobă diminuarea la capitolul  51.02 - Autorităţi Executive, 
cu suma totală de 161.000 lei.

Art.3.  Se aprobă diminuarea la capitolul  54.02 – Alte Servicii Publice 
Generale -  Fond de rezervă bugetară,  cu suma totală de 65.000 lei.

Art.4. Se aprobă majorarea  la capitolul 61.02 – Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă Ilfov, cu suma totală de 65.000 lei.

Art.5.  Se aprobă diminuarea  la capitolul  66.02 – Sănătate, cu suma 
totală de 497.523 lei.

Art.6.  Se aprobă majorarea la capitolul  67.02 – Cultură, recreere şi 
religie, în valoare totală de 161.000 lei.

Art.7. Se aprobă majorarea la capitolul  68.02 – Asigurări şi asistenţă 
socială, în valoare totală de 602.213 lei.

Art.8. Se aprobă majorarea la capitolul 84.02 - Transporturi, în valoare 
totală de 13.706.108 lei, din care: 

-  978.199  lei,  program  HG  577/1997  reabilitare,  modernizare  şi/sau 
asfaltare a drumurilor de interes judeţean şi de interes local. 

- 12.727.909 lei, rambursare credit BRD.
Art.9.  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      

            PREŞEDINTE               
Nr. 9114/31.10.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2011

Conform prevederilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile locale pot aproba rectificări bugetare ca 

urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Cu ordinele de plată nr.5651, 5652, 5653/27.10.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului rambursează la Proiectul nr.4272 (cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 

101 B, Snagov – DN 1, următoarele sume:

- 6.044.219,94  lei,  rambursare conform cerere 2;

- 2.376.795,13 lei, rambursare T.V.A – APL;

- 1.138.881 lei, cofinanţare BS – APL;

Suma totală de 9.559.896 lei reprezintă rambursare credit BRD.

Cu Decizia  nr.435/31.03.2011,  Ministerul  educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi  sportului 

decide că începând cu data de 01.09.2011 se reorganizează unitatea de învăţământ Centrul 

Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Periş, astfel:

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Periş personalitate juridică;

-  Centrul  Şcolar  pentru  Educaţie  Incluzivă  Periş  –  Structura  Tâncăbeşti  –  structură 

arondată.

Astfel,  sumele  rămase  neutilizate  se  redistribuie  Centrului  Şcolar  pentru  Educaţie 

Incluzivă Periş cu personalitate juridică.

Cu Hotărârea de Guvern nr. 977/2011, Spitalul Comunal Periş se desfiinţează.

În baza Hotărârii  Consiliului  Judeţean Ilfov nr.90/10.06.2011,  se înfiinţează Căminul 

pentru Persoane Vârstnice  Periş  prin reorganizarea  unităţii  medicale  cu paturi,  desfiinţată. 

Sumele  rămase  neutilizate  de  Spitalul  Comunal  Periş  se  redistribuie  la  Căminul  pentru 

Persoane Vârstnice Periş, în valoare de 497.523 lei.

Cu contractul de finanţare nr.1709/17.10.2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, prin Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii  Sociale Ilfov, au aprobat contractul pentru 

finanţarea acordată de la bugetul de stat, prin bugetul alocat autorităţii finanţatoare, pentru 

asigurarea cheltuielilor curente de funcţionare a Căminului pentru Persoane Vârstnice. 
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Valoarea contractului de finanţare a proiectului este în sumă de 1.868.440 lei, cu o 

durată de execuţie de 26 de luni şi 15 zile. Pentru anul 2011 bugetul alocat programului este 

de 104.690  lei.

În baza adresei nr. 68632/DGLP/15.09.2011, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub 

nr.7963/26.09.2011, Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Turismului,  transmite  creditele 

bugetare pe anul  2011 alocate Judeţului  Ilfov pentru derularea  Programului  de pietruire, 

reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate aprobat prin H.G. 

nr.1256/2005, de modificare şi completare a H.G. nr.577/1997,  în valoare totală de 5.515.369 

lei.

Supunem Consiliului  Judeţean aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2011.

P R E Ş E D I N T E,

CRISTACHE   RĂDULESCU
    



ROMÂNIA     
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN      

            PREŞEDINTE               
Nr. 9115/30.10.2011

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2011

Având în vedere prevederile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 

publice  locale,  pe  parcursul  exerciţiului  bugetar,  autorităţile  locale pot  aproba  rectificări 

bugetare ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Cu ordinele de plată nr.5651, 5652, 5653/27.10.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului rambursează la Proiectul nr.4272 (cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 

101 B, Snagov – DN 1, următoarele sume:

- 6.044.219,94  lei,  rambursare conform cerere 2;

- 2.376.795,13 lei, rambursare T.V.A – APL;

- 1.138.881 lei, cofinanţare BS – APL;

Suma totală de 9.559.896 lei reprezintă rambursare credit BRD.

Cu Decizia  nr.435/31.03.2011,  Ministerul  educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi  sportului 

decide că începând cu data de 01.09.2011 se reorganizează unitatea de învăţământ Centrul 

Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Periş, astfel:

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Periş personalitate juridică;

-  Centrul  Şcolar  pentru  Educaţie  Incluzivă  Periş  –  Structura  Tâncăbeşti  –  structură 

arondată.

Astfel,  sumele  rămase  neutilizate  se  redistribuie  Centrului  Şcolar  pentru  Educaţie 

Incluzivă Periş cu personalitate juridică.

Cu Hotărârea de Guvern nr. 977/2011, Spitalul Comunal Periş se desfiinţează.

În baza Hotărârii  Consiliului  Judeţean Ilfov nr.90/10.06.2011,  se înfiinţează Căminul 

pentru Persoane Vârstnice  Periş  prin reorganizarea  unităţii  medicale  cu paturi,  desfiinţată. 

Sumele  rămase  neutilizate  de  Spitalul  Comunal  Periş  se  redistribuie  la  Căminul  pentru 

Persoane Vârstnice Periş, în valoare de 497.523 lei.

Cu contractul de finanţare nr.1709/17.10.2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, prin Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii  Sociale Ilfov, au aprobat contractul pentru 

finanţarea acordată de la bugetul de stat, prin bugetul alocat autorităţii finanţatoare, pentru 

asigurarea cheltuielilor curente de funcţionare a Căminului pentru Persoane Vârstnice. 
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Valoarea contractului de finanţare a proiectului este în sumă de 1.868.440 lei, cu o 

durată de execuţie de 26 de luni şi 15 zile. Pentru anul 2011 bugetul alocat programului este 

de 104.690 lei.

În baza adresei nr. 68632/DGLP/15.09.2011, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub 

nr.7963/26.09.2011, Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Turismului,  transmite  creditele 

bugetare pe anul  2011 alocate Judeţului  Ilfov pentru derularea  Programului  de pietruire, 

reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate aprobat prin H.G. 

nr.1256/2005, de modificare şi completare a H.G. nr.577/1997,  în valoare totală de 5.515.369 

lei.

Supunem Consiliului  Judeţean aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2011.

P R E Ş E D I N T E,

CRISTACHE   RĂDULESCU



ROMÂNIA     
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN      

           DIRECTIA ECONOMICA
                BIROUL BUGET, VENITURI SI CHELTUIELI              

Nr. 9116/30.10.2011

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2011

Potrivit prevederilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile locale pot aproba rectificări bugetare ca 

urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Cu ordinele de plată nr.5651, 5652, 5653/27.10.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului rambursează la Proiectul nr.4272 (cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 

101 B, Snagov – DN 1, următoarele sume:

- 6.044.219,94  lei,  rambursare conform cerere 2;

- 2.376.795,13 lei, rambursare T.V.A – APL;

- 1.138.881 lei, cofinanţare BS – APL;

Suma totală de 9.559.896 lei reprezintă rambursare credit BRD.

Cu Decizia  nr.435/31.03.2011,  Ministerul  educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi  sportului 

decide că începând cu data de 01.09.2011 se reorganizează unitatea de învăţământ Centrul 

Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Periş, astfel:

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Periş personalitate juridică;

-  Centrul  Şcolar  pentru  Educaţie  Incluzivă  Periş  –  Structura  Tâncăbeşti  –  structură 

arondată.

Astfel,  sumele  rămase  neutilizate  se  redistribuie  Centrului  Şcolar  pentru  Educaţie 

Incluzivă Periş cu personalitate juridică.

Cu Hotărârea de Guvern nr. 977/2011, Spitalul Comunal Periş se desfiinţează.

În baza Hotărârii  Consiliului  Judeţean Ilfov nr.90/10.06.2011,  se înfiinţează Căminul 

pentru Persoane Vârstnice  Periş  prin reorganizarea  unităţii  medicale  cu paturi,  desfiinţată. 

Sumele  rămase  neutilizate  de  Spitalul  Comunal  Periş  se  redistribuie  la  Căminul  pentru 

Persoane Vârstnice Periş, în valoare de 497.523 lei.
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Cu contractul de finanţare nr.1709/17.10.2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, prin Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii  Sociale Ilfov, au aprobat contractul pentru 

finanţarea acordată de la bugetul de stat, prin bugetul alocat autorităţii finanţatoare, pentru 

asigurarea cheltuielilor curente de funcţionare a Căminului pentru Persoane Vârstnice. 

Valoarea contractului de finanţare a proiectului este în sumă de 1.868.440 lei, cu o 

durată de execuţie de 26 de luni şi 15 zile. Pentru anul 2011 bugetul alocat programului este 

de 104.690  lei.

În baza adresei nr. 68632/DGLP/15.09.2011, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub 

nr.7963/26.09.2011, Ministerul  Dezvoltării  Regionale  şi  Turismului,  transmite  creditele 

bugetare pe anul  2011 alocate Judeţului  Ilfov pentru derularea  Programului  de pietruire, 

reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate aprobat prin H.G. 

nr.1256/2005, de modificare şi completare a H.G. nr.577/1997,  în valoare totală de 5.515.369 

lei.

Supunem Consiliului  Judeţean aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2011.

DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA 

BIROUL BUGET, VENITURI SI  CHELTUIELI,
                                                                                                   MARILENA PADURE



ROMÂNIA     
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN      

            PREŞEDINTE               
Nr. 9767/22.11.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2011

Conform prevederilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile locale pot aproba rectificări bugetare ca 
urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Cu ordinele de plată nr.5986, 5987, 5988/11.11.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului rambursează la Proiectul nr.6910 (cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 
602, Centura Domnesti, km.5 + 000 – km.9 + 975, următoarele sume:

- 1.707.435,49  lei,  rambursare conform cerere 2;
- 987.432,57 lei, rambursare T.V.A – APL;
- 473.144,77 lei, cofinanţare BS – APL;
Suma totală de 3.168.013 lei,  reprezinta rambursare credit  BRD.

Conform art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, din 
fondul  de  rezervă  bugetară  constituit  la  nivelul  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  se  pot  finanţa 
cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea 
efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor  ajutoare către alte unităţi 
administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate.

Cu hotărârea nr. 2/15.11.2011, Comitetul Județean pentru Situații  de Urgență Ilfov, 
hotărăște alocarea sumei de 65.000 lei, reprezentând contravaloarea combustibilului necesar 
pentru asigurarea intervențiilor operative până la sfârșitul anului 2011, din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia  Consiliului Judeţean Ilfov.

Supunem Consiliului  Judeţean aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2011.

P R E Ş E D I N T E,

CRISTACHE   RĂDULESCU
    



ROMÂNIA     
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN      

            PREŞEDINTE               
Nr. 9768/22.11.2011

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2011

Având în vedere prevederile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 
publice  locale,  pe  parcursul  exerciţiului  bugetar,  autorităţile  locale pot  aproba  rectificări 
bugetare ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Cu ordinele de plată nr.5986, 5987, 5988/11.11.2011, Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului rambursează la Proiectul nr.6910 (cod SMIS) „Modernizare sistem rutier pe DJ 
602, Centura Domnesti, km.5 + 000 – km.9 + 975, următoarele sume:

- 1.707.435,49  lei,  rambursare conform cerere 2;
- 987.432,57 lei, rambursare T.V.A – APL;
- 473.144,77 lei, cofinanţare BS – APL;
Suma totală de 3.168.013 lei,  reprezinta rambursare credit  BRD.

Conform art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, din 
fondul  de  rezervă  bugetară  constituit  la  nivelul  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  se  pot  finanţa 
cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea 
efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor  ajutoare către alte unităţi 
administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate.

Cu hotărârea nr. 2/15.11.2011, Comitetul Județean pentru Situații  de Urgență Ilfov, 
hotărăște alocarea sumei de 65.000 lei, reprezentând contravaloarea combustibilului necesar 
pentru asigurarea intervențiilor operative până la sfârșitul anului 2011, din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia  Consiliului Judeţean Ilfov.

Supunem Consiliului  Judeţean aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2011.

P R E Ş E D I N T E,

CRISTACHE   RĂDULESCU



ROMÂNIA     
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN      

           DIRECTIA ECONOMICA
                BIROUL BUGET, VENITURI SI CHELTUIELI              

Nr. 9769/22.11.2011

RAPORT
privind rectificarea bugetului local al

judeţului ILFOV pe anul 2011

In fapt,  cu ordinele de plată nr.5986, 5987, 5988/11.11.2011,  Ministerul Dezvoltării 
Regionale  şi  Turismului  rambursează la  Proiectul  nr.6910 (cod SMIS)  „Modernizare  sistem 
rutier pe DJ 602, Centura Domnesti, km.5 + 000 – km.9 + 975, următoarele sume:

- 1.707.435,49  lei,  rambursare conform cerere 2;
- 987.432,57 lei, rambursare T.V.A – APL;
- 473.144,77 lei, cofinanţare BS – APL;
Suma totală de 3.168.013 lei,  ,  reprezinta rambursare credit  BRD.
Cu hotărârea nr. 2/15.11.2011, Comitetul Județean pentru Situații  de Urgență Ilfov, 

hotărăște alocarea sumei de 65.000 lei, reprezentând contravaloarea combustibilului necesar 
pentru asigurarea intervențiilor operative până la sfârșitul anului 2011, din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia  Consiliului Judeţean Ilfov.

In drept, conform art. 36,  alin.  1 din Legea nr.  273/2006, privind finanţele publice 
locale, din  fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov, se pot 
finanţa  cheltuieli  urgente  sau  neprevăzute  apărute  în  cursul  exerciţiului  bugetar,  pentru 
înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor  ajutoare către 
alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate.

 Potrivit prevederilor art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale, pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile locale pot aproba rectificări bugetare ca 
urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Supunem Consiliului  Judeţean aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind  rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Ilfov pentru anul 2011.

DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN COSTEA 

BIROUL BUGET, VENITURI SI  CHELTUIELI,
                                                                                                   MARILENA PADURE
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