
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contributiei judetului Ilfov prin Consiliul judeţean 
Ilfov  la  proiectul  “Reabilitarea  şi  modernizarea  sistemelor  de 
alimentare cu Apa şi  Canalizare din Judetul Ilfov”

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere:

- Hotărârea  Consiliului  Local  Bragadiru  nr. 32/06.04.2009,  privind 
aprobarea contributiei oraşului Bragadiru pentru proiectul “Reabilitarea şi 
modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa şi  Canalizare din Judetul 
Ilfov” ;

- Hotărârea  Consiliului  Local  Pantelimon  nr. 60/09.04.2009,  privind 
aprobarea contributiei oraşului Pantelimon pentru proiectul “Reabilitarea 
şi modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa şi  Canalizare din Judetul 
Ilfov”

- Hotărârea Consiliului Local Brăneşti nr. 16/30.04.2009, privind aprobarea 
contributiei  comunei  Brăneşti pentru  proiectul  “Reabilitarea  şi 
modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa şi  Canalizare din Judetul 
Ilfov”

- Hotărârea Consiliului Local Cernica nr. 25/10.04.2009, privind aprobarea 
contributiei  comunei  Cernica pentru  proiectul  “Reabilitarea  şi 
modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa şi  Canalizare din Judetul 
Ilfov”

- Hotărârea Consiliului Local Cornetu nr. 16/15.04.2009, privind aprobarea 
contributiei  comunei  Cornetu pentru  proiectul  “Reabilitarea  şi 
modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa şi  Canalizare din Judetul 
Ilfov”

- Hotărârea  Consiliului  Local  Ciorogârla  nr.  12/16.04.2009,  privind 
aprobarea contributiei comunei Ciorogârla pentru proiectul “Reabilitarea şi 



modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa şi  Canalizare din Judetul 
Ilfov”

- Hotărârea  Consiliului  Local  Dobroeşti  nr.  12/16.04.2009,  privind 
aprobarea contributiei comunei Dobroeşti pentru proiectul “Reabilitarea şi 
modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa şi  Canalizare din Judetul 
Ilfov”

- Hotărârea  Consiliului  Local  Domneşti  nr.  21/23.04.2009,  privind 
aprobarea contributiei comunei Domneşti pentru proiectul “Reabilitarea şi 
modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa şi  Canalizare din Judetul 
Ilfov”

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr. ................2009;

- Referatul  ADIA-Ilfov nr.43/15.10.2009, înregistrat  la Consiliul  Judeţean 
Ilfov cu nr. ................2009;

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov nr. 
...................2009;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al  Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, arhitectură şi administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului;

- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 
economice;

- În temeiul  art.91 alin.(1) lit.d),f) si  art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind  administratia  publica  locala,  republicata  cu  modificările  şi 
completările ulterioare .



H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aproba  contributia judetului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la 
proiectul  “Reabilitarea  şi  modernizarea  sistemelor  de  alimentare  cu  Apa  şi 
Canalizare din Judetul Ilfov”, 853.062 euro - calculat la cursul B.N.R. din data 
efectuării plăţii, pentru asigurarea părţii care se cuvine Consiliului Judeţean Ilfov 
din suma de cofinantare de 2% din totalul cheltuielilor eligibile aferente investitiei 
prevazuta pentru obiectivul mai sus mentionat, conform tabelului anexat. 

Art.2. Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov precum 
şi S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

Avizează,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. .........
Din  ………2009



                                   
ROMÂNIA

JUDEŢUL   ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2009

EXPUNERE DE MOTIVE

 

Prin  Referatul  Asociaţiei   de   Dezvoltare   Intercomunitară  Apă  –  Ilfov 

„ ADIA 

Ilfov”, se precizează faptul că, conform prevederilor POS – Mediu, Axa prioritara 

1- “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” fondurile europene 

acopera  maxim 85% din   investitia  mai  sus  mentionata,   restul  de  15% fiind 

acoperit din contribuţia nationala astfel: 

- 13%- de la bugetul de stat

- 2% - bugetele locale.

Pentru  a  asigura  co-finantarea  de  la  bugetul  de  stat,  se  desfăşoara 

programarea multianuală.

În  ceea  ce  priveşte  contribuţia  de  la  bugetele  locale  pentru  proiectele 

finanţate  din  fonduri  UE,  majoritatea  acestor  bugete  sunt  în  disproporţie  cu 

nevoile de investiţii.

În acest  scop,  pentru acoperirea  acestei  sumei  s-au stabilit  ca partenerii 

asociaţi  in  proiect  sa  participe  la  asigurarea  cofinantarii  de  2%  din  totalul 

cheltuielilor eligibile aferente investitiei astfel:

 - 2 orase     x   107.816 euro =   215.632 euro

 - 6 comune x 53.908 euro     =   323.448 euro

 - 1 Consiliu Judeţean Ilfov     =   853.062 euro

TOTAL   = 1.342142 euro



Pentru cele doua orase si 6 comune asociate in proiect ,  Consiliile Locale 

respective au emis Hotărâri în perioada mai-octombrie a anului curent. 

Conform celor de mai sus Consiliul Judeţean Ilfov  va contribui cu suma de 

853.062  euro   prin  programare  multianuală  2010-2013,   in  vederea  asigurarii 

cofinanţării minime de 2% pentru proiectul mai sus menţionat, conform tabelului 

anexat la referatul sus menţionat.

Faţă de cele relatate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care 

îl supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

     

  PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                 VICEPREŞEDINTE,
ROMAN GHEORGHE                                             CRISTINA MANICEA



ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2009

R A P O R T

Prin  Referatul  Asociaţiei   de   Dezvoltare   Intercomunitară  Apă  –  Ilfov 

„ ADIA 

Ilfov”,se precizează faptul că, conform prevederilor POS – Mediu, Axa prioritara 

1- “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” fondurile europene 

acopera  maxim 85% din   investitia  mai  sus  mentionata,   restul  de  15% fiind 

acoperit din contribuţia nationala astfel: 

- 13%- de la bugetul de stat

- 2% - bugetele locale.

Pentru  a  asigura  co-finantarea  de  la  bugetul  de  stat,  se  desfăşoara 

programarea multianuală.

În  ceea  ce  priveşte  contribuţia  de  la  bugetele  locale  pentru  proiectele 

finanţate  din  fonduri  UE,  majoritatea  acestor  bugete  sunt  în  disproporţie  cu 

nevoile de investiţii.

În acest  scop,  pentru acoperirea  acestei  sumei  s-au stabilit  ca partenerii 

asociaţi  in  proiect  sa  participe  la  asigurarea  cofinantarii  de  2%  din  totalul 

cheltuielilor eligibile aferente investitiei astfel:

 - 2 orase     x   107.816 euro =   215.632 euro

 - 6 comune x 53.908 euro     =   323.448 euro

 - 1 Consiliu Judeţean Ilfov     =   853.062 euro

TOTAL   = 1.342142 euro



Pentru cele doua orase si 6 comune asociate in proiect ,  Consiliile Locale 

respective au emis Hotărâri în perioada mai-octombrie a anului curent. 

Conform celor de mai sus Consiliul Judeţean Ilfov  va contribui cu suma de 

853.062  euro   prin  programare  multianuală  2010-2013,   in  vederea  asigurarii 

cofinanţării minime de 2% pentru proiectul mai sus menţionat, conform tabelului 

anexat la referatul sus menţionat.

Faţă de cele relatate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care 

îl supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

Faţă de cele expuse mai sus am întocmit proiectul de hotărâre alăturat pe 

care îl supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI                                      DIRECŢIA ECONOMICĂ 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ                           Director Executiv, 

  Director Executiv                                                                  Bogdan Costea     

   Irina Suliman  

COMPARTIMENTUL INTEGRARE

EUROPEEANĂ ŞI REFORMĂ
Consilier

Gina Şerbănescu
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