ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV COMUNA CLINCENI
PRIMAR

DISPOZITIA NR. _316_
DIN DATA DE _22.11.2019_

Primarul comunei Clinceni, judetul Ilfov;
Avand in vedere prevederile art.134 alin.(1) lit.”a” si alin.(2) coroborat cu prevederile art.133 alin.(1) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Adminitrativ;
In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.’b’ din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

DISPUN :

Art.1- Se convoaca Consiliul Local al comunei Clinceni, judetul Ilfov, in sedinta ordinara, pentru data de
29.11.2019 orele 10,00, la sediul Primariei comunei Clinceni, judetul Ilfov, sala de sedinte.
Art.2- Secretarul comunei Clinceni judetul Ilfov, va aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

PRIMAR,
BUDEANU ADRIAN
AVIZ DE LEGALITATE,
SECRETAR,
VLAD LILIANA

ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
COMUNA CLINCENI
CONSILIUL LOCAL

PRIMAR
CONVOCATOR
In conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) si art.134 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, sunteti convocati sa participati la lucrarile sedintei ordinare ale Consilului Local al comunei
Clinceni judetul Ilfov, care vor avea loc in data de 29 NOIEMBRIE 2019 orele 10,00, la sediul Primariei
Clinceni, judetul Ilfov, in sala de sedinte, cu urmatorul proiect al ordinei de zi :
1.

2.

3.

4.

5.

Proiect de hotarare cu privire la infiintarea Consiliul Comunitar Consultativ la nivelul localitatii
noastre precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
acestuia, la propunerea domnului primar Budeanu Adrian.
Proiect de hotarare privind aprobarea
ITE a ferenti obiectivului de investitii”AMENAJARE
STRADA – MORII, MONUMENTUL EROILOR- tronson 2, SOLARIIOR, INTRAREA SOLARIILOR,
TOAMNEI,CIOCARLIEI si PUTUL OLTENI “, la propunerea domnului primar Budeanu Adrian.
Proiect de hotarare
privind acordarea
mandatului special Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității
Administrativ Teritoriale CLINCENI să elaboreze și să aprobe Regulamentul pentru efectuarea
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și
Judetul Ilfov, precum și a Caietului de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov. la propunerea domnului primar
Budeanu Adrian.
Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc
patrimoniul – domeniul public al comunei Clinceni, , la propunerea domnului primar Budeanu
Adrian
Diverse.

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali prin afisare
pe pagina de inernet a Primariei comunei Clinceni, judetul Ilfov, wwwprimaria-clinceni.ro si pe suport
de hartie.
Urmatoarele comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Clinceni judetul Ilfov au primit
proiectele de hotarari spre avizare:
1.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante,admnistrarea
domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si
urbanism.
2.Comisia pentru invatamat, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectia copilului,
activitati social-culturale, culte, tineret, sport, protectia mediului, turism, servicii si comert.
3.Comisia pentru admnistratie publica, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice,
a drepturilor cetatenilor si relatiilor cu acestia.
Va invitam sa formulati si sa depuneti amendamente asupra proiectelor de hotarari ce urmeaza
a fi supuse aprobarii Consiliului Local al comunei Clinceni, judetul Ilfov.

CONSILIERI LOCALI

NR.CRT. NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERILOR
LOCALI
1.

BOSCU CRISTIAN LAURENTIU

2.

BUCUR ELENA GABRIELA

3.

CHIRA CRISTIAN MARCEL

4.

COSTACHE VALERIU

5.

DUMITRASCU RAMONA

6.

FLOREA LIGIA

7.

GHEORGHE VICTOR

8.

MIREA FLOREA

9.

NEGRILA ION-delegat satesc

10.

NICULAE GHORGHE

11.

PETRE IULIAN

12.

POENARU ION

13.

RADU VALENTIN

14.

SIMION ION

15.

SORESCU TEODOR

16.

VOICU COSTEL

PRIMAR,
BUDEANU ADRIAN

SEMNATURA

ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV COMUNA CLINCENI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLINCENI , intrunit in sedinta , avand in vedere :
•
•
•
•
•

Referatul de motivare si aprobare intocmit de catre Primarul comunei Clinceni
Prevederile art.113 și art.114 alin.(1), (2) din Legea nr.272/2004 privind Protectia si promovarea
drepturilor copilului, republicata, (actualizata);
Prevederile art.9, ali.(7) din H.G. nr. 1437/2004 privind privind organizarea şi metodologia de funcţionare
a comisiei pentru protecţia copilului;
-Prevederile art.2, lit.c), pct.3 din Hotararea nr.1434/2004 privind Atributiile si Regulamentul cadru de
organizare si functionare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile art.502 din Ordonanta Guvernului nr.86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificata si completata,
In temeiul prevederilor art 129 alin (2) lit d) , alin (7) lit b) si art 136 alin (1) din OUG nr.57/2019

privind Codul Admnistrativ
-

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. La nivelul comunei Clinceni, judetulIlfov, se infiinteaza Consiliului comunitar consultativ avand
urmatoarea componenta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.BIGAN CRISTIANA, consilier personal
RADULESCU IOANA- director Liceu cu program sportive nr. 1 Clinceni
.GEORGESCU DOINA- invatator
PRUNDARU RAMONA GEORGETA- logoped/psiholog
.DUMITRASCU RAMONA, doctor de familie
GHEORGHE VICTOR , consilier local
TUDOR PAUL, preot
.VLAD NICOLAE-MARIUS , preot
STEFAN MONICA MARILENA- Sef Birou politie locala Clinceni

Art2. Consiliul comunitar consultativ isi exercita activitatea in urmatoarele domenii:
- Prevenirea si combaterea / reducerea abandonului scolar;
- Prevenirea si combaterea abuzului, neglijarii, exploatarii copilului;

- Prevenirea si combaterea violentei in familie si in scoli;
- Promovarea planificarii familiale; Monitorizarea/sprijinirea copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate;
- Monitorizarea/sprijinirea copiilor care au beneficiat/beneficiaza de o masura de protective speciala;
- Identificarea familiilor/copiilor care au nevoie de orice forma de sprijin.
Art.3. Perioada de exercitare a mandatului este de 3 ani.
Art.4. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului comunitar consultativ, conform
anexei care face parte din prezenta Hotarare.
Art.5. Prezenta hotărâre va afi adusa la indeplinire de catre Primarul comunei Clinceni , prin aparatul
de specialitate si membrii Consiliului comunitar consultativ.

PRIMAR
BUDEANU ADRIAN
VIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL COMUNA /
VLAD LILIANA

REFERAT DE APROBARE SI MOTIVARE

În conformitate cu prevederile art.114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului , autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a
implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la
nivel local a problemelor sociale care privesc copiii , creând astfel în acest scop Consilii
Comunitare Consultative , compus din oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici ,
consilier locali, poliţişti. Conform OUG nr.86/2004 privind modificarea OUG nr.68/2003 privind
serviciile sociale, art. 50, alin.(2) - în realizarea obiectivelor proprii, autorităţile administraţiei
publice locale au obligaţia de a implica comunitatea în identificarea, prevenirea şi soluţionarea
la nivel local a problemelor sociale.
Consiliul Comunitar Consultativ este o formă de sprijin la nivel local, constituită
ca o alternativă la soluţionarea problemelor apărute în familiile dezorganizate, aflate în impas
financiar sau a copiilor privaţi de o îngrijire şi educaţie adecvată.
MISIUNEA - acestui Consiliu Comunitar Consultativ este de identificare a nevoilor
şi resurselor comunităţii locale şi implicarea acesteia în vederea soluţionării problemelor
comunităţii.
FUNCŢII:

– de colaborare – cu autorităţile publice competente, reprezentanţii societăţii civile;
– consultativă - pentru instituţiile publice şi private cât şi pentru comunitate;
- de intervenţie – primară, directă cât şi prin implicarea membrilor comunităţii.
SCOPUL acestui Consiliu Comunitar Consultativ este de a sprijini activitatea de
asistenţă socială prin creşterea calităţii vieţii în familiile dezorganizate, aflate în impas financiar
sau a copiilor privaţi de o îngrijire şi educaţie adecvată.
ROLUL acestui Consiliu Comunitar Consultativ este atât de soluţionare cât şi de
a răspunde nevoilor globale a comunităţii.
COMPONENŢA : – 9 membri – criterii de selecţie; lideri informali, persoane disponibile,
persoane cu prestigiu, persoane implicate şi receptive la problematica socială, persoane cu
influenţă în comunitate: oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici , consilier locali,
poliţişti, etc.

ATRIBUŢII: –îşi asumă responsabilitatea de caz, de a contribui la ameliorarea stării sociale a
întregii comunităţi; 3 –colaborează cu serviciile publice şi private din comunitate; –informează şi
asigură consilierea cetăţenilor; –identifică copiii şi familiile care au nevoie de orice formă de
sprijin; –recomandă soluţii pentru cazurile identificate; –iniţiază activităţi de strângere de fonduri
pentru copiii şi familiile aflate în situaţie de risc; –organizează activităţi sistematice de binefacere;
–mediatizează activitatea Consiliului Comunitar Consultativ; –formulează concluzii cu privire la
comunitatea în ansamblu –formulează recomandări primarului sau consiliului local pentru
ameliorarea situaţiei sociale.
EFECTE: –promovează valorile familiale, astabilităţii familiei şi a îngrijirii copiilor de către părinţi;
–contribuie la prevenirea separării copilului de părinţi; –responsabilizează familia asupra
îndatoririlor ce le revin; –asigură asistenţă pertinentă familiilor şi copiilor care au nevoie de sprijin
; –accesul cetăţenilor la o formă de asistenţă în propriul domiciliu; –credibilitate crescută în
rândul cetăţenilor prin sprijinirea acestora de către membri Consiliului Comunitar Consultativ şi
prin implicarea afectivă; –sprijinirea factorilor locali de decizie prin recomandări elaborate ca
urmare a investigaţiilor pe plan local; –diminuarea situaţiilor de criză la nivel local.

PRINCIPII: –Confidenţialitate; –Nediscriminare; –Respect faţă de Cetăţean; –Legalitate; –
Imparţialitate

Fata de cele anterelatate initiez un proiect de hotarare cu privire la infiintarea
Consiliul Comunitar Consultativ la
nivelul
localitatii noastre precum si aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a acestuia pe care il supun atentiei Consiliului
local in vederea adoptarii unei hotarari in acest sens.

PRIMAR
BUDEANU ADRIAN

REGULAMENT
de organizare si funcţionare al
Consiliului Comunitar Consultativ

I. Înfiinţarea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Clinceni este o structură
consultativă înfiinţat prin hotărârea consiliului local Clinceni cu scopul de asprijini activitatea de asistenţă
socială si activitatea de protecţie si promovare a drepturilor copilului, conform Legii 272/2004.
Art.2. Consiliul Comunitar Consultativ este creat în conformitate cu prevederile Legii nr.
272/2004, art. 114, pe baza intenției membrilor de a ajuta în mod benevol comunitatea, urmând ca
acesta să îsi aducă contribuţia la soluţionarea problemelor de interes local pentru copil si familie.
Art.3. Consiliul Comunitar Consultativ nu se substituie autorităţilor locale si are cu acestea doar
relaţii de colaborare.

II. Componenţa Consiliului Comunitar Consultativ
Art. 4. Consiliul Comunitar Consultativ este compus din 7 membri şi un secretar si are în
componenţă cadre didactice locale, reprezentant al Poliţiei, cadru medical, preot din localitate, consilieri
locali, salariati ai Primăriei;
III. Raporturile între Consiliul Comunitar Consultativ si autorităţile administraţiei publice
locale
Art.5. Consiliul Comunitar Consultativ, fiind o structură nouă, va căuta să se implice concret în
descoperirea, analizarea si soluţionarea cazurilor din domeniul promovării si protecţiei drepturilor
copilului si în acelasi timp să poată fi cunoscut la nivel local.
Art. 6. Consiliul Comunitar Consultativ nu se subordonează autorităţii care l-a creat.
Art.7. Consiliul Comunitar Consultativ este o structură comunitară independentă care sprijină
serviciul social pentru realizarea activităţii de asistenţă socială si protecţia copilului.
Art.8. Consiliul Comunitar Consultativ nu se substituie autorităţilor locale si nici serviciului social,
activitatea sa fiind neremunerată.
Art.9. Consiliul Comunitar Consultativ are relaţii de colaborare cu autorităţile locale, precum si cu
serviciile locale care au ca obiect de activitate asistenţa socială.

Art. 10. Consiliul Comunitar Consultativ recomandă Consiliului local, Primarului, Comisiei pentru
Protecţia Copilului luarea unor măsuri pentru soluţionarea unor cazuri, fie acordarea unor servicii
sociale, fie luarea unor măsuri speciale de protecţie.
IV. Raporturile între membrii Consiliului Comunitar Consultativ
Art. 11. Consiliul Comunitar Consultativ acţionează ca o echipă. Între membrii săi sunt relaţii de
colaborare. Membrii consiliului au aceeasi poziţie în cadrul acestuia.
Art. 12. Întâlnirile de lucru se desfăsoară cu sprijinul secretarului acestuia.
Art. 13. Divergentele de opinii / punctele de vedere contradictorii se manifestă doar în timpul
întâlnirilor, concluziile si deciziile Consiliului Comunitar Consultativ odată adoptate prin votul majorităţii,
sunt însusite de fiecare membru în parte.
V. Raporturile între Consiliul Comunitar Consultativ si comunitate
Art. 14. Consiliul Comunitar Consultativ nu dă nastere la obligaţii pentru cetăţenii oraşului acestia
fiind informaţi despre existenţa consiliului si rolul acestuia.
Art. 15. Cetăţenii din comunitate pot participa, în funcţie de voinţa lor, la întâlnirile consiliului, dar
acestia nu pot fi obligaţi să se prezinte în faţa consiliului.
Art. 16. Consiliul Comunitar Consultativ poate doar să recomande cetăţenilor asumarea unor
obligaţii si, împreună cu personalul cu atribuţii de asistenţă socială si protecţia copilului, îsi asumă
obligaţia de a sfătui si influenţa familia care beneficiază de sprijin, pentru a creste capacitatea acesteia
de a se ocupa de copii.
Art. 17. Membrii Consiliului Comunitar Consultativ sunt obligaţi să respecte toate drepturile
cetăţenilor, adulţi si copii, care vin în contact în această calitate fără nicio discriminare. Interesul copilului
este principiul si reperul de bază pentru toate deciziile care privesc copiii.
Art. 18. Chiar dacă majoritatea cetăţenilor, potenţiali beneficiari ai intervenţiilor Consiliului
Comunitar Consultativ sunt dezavantajaţi social, ei trebuie trataţi cu respect, orice atingere adusă
demnităţii persoanei fiind incompatibilă cu calitatea de membru al Consiliului Comunitar Consultativ.
Art. 19. Evitarea marginalizării si excluderii persoanelor defavorizate si încurajarea toleranţei si
a spiritului de solidaritate între membrii colectivităţii sunt premise de care depinde calitatea intervenţiilor
Consiliului Comunitar Consultativ.
Art. 20. Discreţia, păstrarea confidenţialităţii informaţiilor cunoscute si utilizate la un moment dat
de membrii consiliului, constituie reguli de conduită general acceptate cu prilejul activităţilor de formare.
VI. Raporturile între Consiliul Comunitar Consultativ si alte structuri comunitare
Art. 21. Consiliul Comunitar Consultativ este un model nou de organizare a comunităţii locale
pentru o implicare permanentă si sistematică a acesteia în soluţionarea problemelor sociale. Rolul
acestuia nu trebuie confundat cu rolul serviciilor/compartimentelor de asistenţă socială care
funcţionează la nivel local
VII. Atribuţiile Consiliul Comunitar Consultativ
Art.22. Consiliul Consultativ îsi asumă responsabilitatea pe caz.
Art.23. Consiliul comunitar contribuie la ameliorarea stării sociale a întregii comunităţi.

Art.24. Consiliul consulativ comunitar are în vedere promovarea valorilor familiale, a stabilităţii
familiei si a îngrijirii copiilor de către părinţi. Consiliul comunitar acţionează în scopul prevenirii separării
copilului de părinţi si sprijină familiile pentru asumarea acestei responsabilităţi.
Art.25. Consiliul consultativ acţionează si pentru :
a. informarea si consilierea cetăţenilor din comunitate ;
b. identifică familiile / copii care au nevoie de orice formă de sprijin;
c. analizează cazurile identificate sau pe cele supuse analizei primarului sau asistentului social ;
d. recomandă soluţionarea cazurilor supuse analizei ;
e. mediază conflictele intrafamiliale cu respectarea principiului respectării vieţii private si familiale;
f. acţionează pentru strângerea de fonduri în folosul copiilor sau familiilor aflate în dificultate ;
g. acţionează pentru alte activităţi de binefacere ;
h. mediatizează activitatea consiliului comunitar ;
i. adresează recomandări primarului sau consiliului local pentru ameliorarea si îmbunătăţirea
unor situaţii sociale ivite în rândul comunităţii ;
j. alte activităţi de natură socială.
Art.26 Activitatea Consiliul consulativ comunitar este indrumata de catre primarul si secretarul
general al comunei Clinceni si de către inspectorul compartimentului de asistenta sociala al comunei
Clinceni.
Art.27 Atributiile, sarcinile, competentele si responsabilitatile prevazute in prezentul Regulament
nu sunt limitate, ele urmand a fi completate pe parcurs cu cele rezultate, in mod expres sau implicit, din
legi, decrete, ordonante, hotarari si alte acte normative .
Art.28 Inspectorul compartmemntului de asistenta sociala va lua masuri de completare sau
modificare a prezentului Regulament, ca urmare a aparitiei unor dispozitii legale care impun aceasta.

Preşedinte de şedinţă
RADU VALENTIN

CONTRASEMNEAZA
Secretar General al COMUNEI
LILIANA VLAD

PROIECT DE HOTARARE
PRIMARUL COMUNEI CLINCENI – JUDEŢUL ILFOV, având în vedere art. 129 alin
(2) lit c) alin 6 litera “c” , 136 lin (1) din OU nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
si tinand cont de :
• Referatul de motivare si aprobare al Primarului comunei Clinceni;
• Raportul de specialitate intocmit de compartimentul “Proiecte, strategii de
dezvoltare si patrimoniu “
• prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
• prevederile legii 10/1995 privind calitatea in constructii
• prevederile legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrilor de constructii(R)
prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadrul ale
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fondurile publice , cu modificarile si completarile ulterioare;
Propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre, ce cuprinde:
ART.1.- Se
aproba
indicatorii tehnico-economici aferenti
obiectivului
de
investitii”AMENAJARE STRADA – MORII, MONUMENTUL
EROILOR- tronson 2,
SOLARIILOR, INTRAREA SOLARIILOR, TOAMNEI,CIOCARLIEI si PUTUL OLTENI “,
conform anexelor 1-7 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2.- Primarul comunei Clinceni , judetul Ilfov ,prin aparatul de specialitate , va
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRIMAR
BUDEANU ADRIAN

VIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR
VLAD LILIANA

REFERAT DE MOTIVARE SI APROBARE

Strazile ce fac obiectul prezentului referat sunt strazi administrate de
catre CLC.
Amenajarea consta in :
Partea DREAPTA
Suprafata trotuar amenajat
(l=1,5m)
Accese amenajate pavaj
Lungime sant pereat C30/37
Partea STANGA
Suprafata trotuar amenajat
(l=1,5m)
Accese amenajate pavaj
Lungime sant pereat C30/37

Lucrarile vor fi realizate cu fonduri din bugetul local si surse extern atrase de la
institutii , cum ar fi –CJ Ilfov, Ministerul dezvoltarii si alte ministere care finanteaza
astfel de lucrari.
Parte din aceste strazi sunt cuprinse in pachetul de strazi ce au fost date in
administrarea CJ Ilfov in scopul realizarii trotuarelor si pavajelor pana la momentul
asfaltarii.
In urma adoptarii acestei hotarari se vor purta discutii cu conducerea CJI
analizandu-se o eventuala asociere.
Fata de cele antementionate initiez un proiect de hotarare cu orivire la
aprobarea
indicatorilor
tehnico-economici
aferenti
obiectivelor
de
investitii”AMENAJARE STRADA – MORII, MONUMENTUL
EROILOR- tronson 2,
SOLARIILOR, INTRAREA SOLARIILOR, TOAMNEI,CIOCARLIEI si PUTUL OLTENI “,
conform anexelor 1-7 , in vederea doptarii unei hotarari in acest sens.
PRIMAR
BUDEANU ADRIAN

PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE "AMENAJARE STRADA MONUMENTUL EROILOR
COMUNA CLINCENI, JUDETUL ILFOV

LEI ( cu TVA )

LEI ( fara TVA )

Valoarea totala a investitiei :

140,434.979

118,150.955

din care constructii montaj

93,751.918

78,783.125

Durata estimata de executie a investitiei

12

luni

Capacitati

Suprafata trotuar amenajat (l=1,2m inclusiv bordura)

415

mp

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE "AMENAJARE STRADA MORII ,COMUNA CLINCENI, JUDETUL ILFOV”

LEI ( cu TVA )

LEI ( fara TVA )

Valoarea totala a investitiei :

307,076.728

258,412.760

din care constructii montaj

247,369.520

207,873.546

Durata estimata de executie a investitiei

12

luni

Capacitati

Suprafata trotuar amenajat (l=1,2m inclusiv bordura)

1,095

mp

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE
"AMENAJARE STRADA PUTUL OLTENI,COMUNA CLINCENI, JUDETUL ILFOV”

LEI ( cu TVA )

LEI ( fara TVA )

Valoarea totala a investitiei :

2,121,877.860

1,785,899.327

din care constructii montaj

1,903,054.367

1,599,205.350

Durata estimata de executie a investitiei

12

luni

Capacitati

Suprafata trotuar amenajat (l=1,2m inclusiv bordura)
Accese amenajate pavaj
3,584

128

buc

2,470

m

mp

Lungime sant pereat C30/37

2,470

mp

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE
"AMENAJARE STRADA TOAMNEI COMUNA CLINCENI, JUDETUL ILFOV”

LEI ( cu TVA )

LEI ( fara TVA )

Valoarea totala a investitiei :

454,471.538

382,482.980

din care constructii montaj

389,003.674

326,893.843

Durata estimata de executie a investitiei

6

Capacitati

Suprafata trotuar amenajat (l=1,2m)

1,238

mp

Lungime rigola de acostament C30/37

1,032

m

luni

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE "AMENAJARE STRADA SOLARIILOR, COMUNA CLINCENI, JUDETUL ILFOV”

LEI ( cu TVA )

LEI ( fara TVA )

Valoarea totala a investitiei :

1,746,529.717

1,469,970.045

C+M

1,557,042.148

1,308,438.780

Durata estimata de executie a investitiei

-

12luni

Capacitati
Partea DREAPTA
Suprafata trotuar amenajat (l=1,5m)
Accese amenajate pavaj

-

- 62 buc

Lungime sant pereat C30/37

-

1,501

mp

-

1,240

mp

1,005 m

Partea STANGA
Suprafata trotuar amenajat (l=1,5m)

1,368

mp

Accese amenajate pavaj

-

912

912

m

Lungime sant pereat C30/37

- 57 buc
-

mp

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE
AMENAJARE STRADA CIOCARLIEI
COMUNA CLINCENI, JUDETUL ILFOV

1

Valoarea totala a investitiei :
din care constructii montaj

2

Esalonarea investitiei

LEI ( cu TVA )

LEI ( fara TVA )

1,974,517.258
1,767,210.964

1,661,866.399
1,485,051.230

LEI ( cu TVA )

LEI ( fara TVA )

1,974,517.258
1,767,210.964

1,661,866.399
1,485,051.230

AN I
INV
C+M
3

Durata estimata de executie a investitiei

4

Capacitati
Suprafata trotuar amenajat (l=1,2m
inclusiv bordura)
Accese amenajate pavaj
Lungime sant pereat C30/37

12

3,260 mp
107 buc
2,140 mp
3,260 m

luni

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE "AMENAJARE STRADA SOLARIILOR, COMUNA CLINCENI, JUDETUL ILFOV”

LEI ( cu TVA )

LEI ( fara TVA )

Valoarea totala a investitiei :

1,746,529.717

1,469,970.045

C+M

1,557,042.148

1,308,438.780

Durata estimata de executie a investitiei

-

12luni

Capacitati
Partea DREAPTA
Suprafata trotuar amenajat (l=1,5m)
Accese amenajate pavaj

-

- 62 buc

Lungime sant pereat C30/37

-

1,501

mp

-

1,240

mp

1,005 m

Partea STANGA
Suprafata trotuar amenajat (l=1,5m)

1,368

mp

Accese amenajate pavaj

-

912

Lungime sant pereat C30/37

- 57 buc
-

912

mp

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acordarea de mandat special
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Clinceni
Văzând avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Clinceni
În conformitate cu prevederile:
Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Tinand cont de prevederile HCL-ului de constituire al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov si de adresa TPBI nr.
_11955/18.11.2019_ prin care solicita acordarea de mandat special;
Ținând cont de prevederile art.8, alin. (3) lit.d^1), d^2), lit.i), lit.k), art. 9 alin.(2) lit.g), art.29
alin.(2) şi art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-

În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European
și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport feroviar și rutier de
călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin.(3) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLINCENI
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport
Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale CLINCENI să
elaboreze și să aprobe Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate în Municipiul București și Judetul Ilfov, precum și a Caietului de
Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul
București și Județul Ilfov.
Art.2. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport
Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale CLINCENI_ să
elaboreze studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de delegare și a documentației de
atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători
către operatorul regional Societatea de Transport București STB SA.

Art.3. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport
Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale _CLINCENI_
să elaboreze studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de delegare și a documentației
de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători
către operatorul regional Serviciul de Transport Voluntari SA.
Art.4. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport
Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale _CLINCENI_
să elaboreze studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de delegare și a documentației
de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători
către operatorul regional Ecotrans STCM SRL.
Art.5. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport
Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale ___ CLINCENI
__ să elaboreze studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de delegare și a
documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public
local de călători, pe raza Unității Administrativ Teritoriale Bragadiru-Cartierul Independenței
către un operator privat.
Art. 6. Primarul comunei _ CLINCENI _, prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
BUDEANU ADRIAN

VIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR
VLAD LILIANA

RAPORTUL
DE APROBARE CA INSTRUMENT DE PREZENTARE SI MOTIVARE

Avand in vedere Adresa 11955/18.11.2019_ prin care solicita acordarea de mandat
special;
Propun adoptarea unei hotarari de consiliu local prin care sa se aprobe :
• Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport
Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale
CLINCENI să elaboreze și să aprobe Regulamentul pentru efectuarea serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Judetul
Ilfov, precum și a Caietului de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov.
• Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport
Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale
CLINCENI_ să elaboreze studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de delegare
și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de călători către operatorul regional Societatea de Transport
București STB SA.
• Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport
Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale
_CLINCENI_ să elaboreze studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de delegare
și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de călători către operatorul regional Serviciul de Transport Voluntari
SA.
• Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport
Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale
_CLINCENI_ să elaboreze studiul de oportunitate pentru stabilirea modalității de delegare
și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de călători către operatorul regional Ecotrans STCM SRL.
• Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ
Teritoriale ___ CLINCENI __ să elaboreze studiul de oportunitate pentru stabilirea
modalității de delegare și a documentației de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local de călători, pe raza Unității
Administrativ Teritoriale Bragadiru-Cartierul Independenței către un operator
privat.

PRIMAR,
ADRIAN BUDEANU

ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
COMUNA CLINCENI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE H O T Ă R Â R E

Consiliul local Clinceni intrunit in sedinta, avand in vedere :
- Referatul de motivare si aprobare al primarului comunei Clinceni
- raportul secretarului comunei Clinceni
- raportul compartimentului Proiecte, strategii de dezvoltare si patrimoniu
- Anexa 14 la HGR 930/2012 modificata si completata
In temeiul prevederilor art 139 alin (1), (3), lit g), art 140 si art 196 alin (1) lit a) din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE:

Art. 1 –la anexa reprezentand „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Clinceni
„-sectiunea l’Bunuri imobile „ se modifica urmatoarele pozitii, in vederea intocmirii documenttiei cadastrale :

• Pozitia 51, coloana 3 , va avea urmatorul cuprins:strada ROZELOR- DS 1907, ,suprafata
- 3077 mp (L-675,14 m, l- 1.92-12.35 m), coloana 5-“valoarea de inventar”, va avea urmatorul
cuprins: 17.017,00 lei lei
•
Pozitia 67, coloana 3 , va avea urmatorul cuprins:strada DRUMUL MARE- , DE
42,suprafata -17.205 mp, ( L-2539 m;l-4.10- 21.46 m), coloana 5-“valoarea de inventar”, va avea
urmatorul cuprins: 448.749,00 lei
•
Pozitia 91, coloana 3 , va avea urmatorul cuprins:strada GAROAFEI, DE 39,suprafata
-8701 mp, (L1027m;l-4.31- 16.66m) coloana 5-“valoarea de inventar”, va avea urmatorul cuprins:
47.005,00 lei lei

Art. 2 – La anexa reprezentand „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei
Clinceni „-Sectiunea l „Bunuri imobile dupa pozitia 103, se introduce o noua pozitie ,dupa cum urmeaza :

•

-strada ORHIDEEI-DE 42/1 – suprafata
inventar- 441.490,00 lei

- 7487mp(L- 1921 ml;l-3.53m- 4.55 m) , valoare de

Art. 3 - Secretarul comunei Clinceni va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR,
ADRIAN BUDEANU
VIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL COMUNA
VLAD LILIANA

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform prevederilor Codului Administrativ ,dreptul de proprietate publica apartine statului sau unitatilor
administrativ-teritoriale, asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor,sunt de uz sau de interes public.

ART 286- Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din
bunurile prevăzute în anexa nr. 4,
ANEXA 4
LISTA
cuprinzând unele bunuri care aparţin domeniului public al comunei, al oraşului sau al
municipiului*)

1. drumurile comunale, vicinale şi străzile;
precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin
hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de
interes public naţional ori judeţean.

Suprafetele de teren care fac obiectul prezentei hotarâri, nu fac obiectul unor cereri de
retrocedare/restituire si nici al unor litigii aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti si nu sunt la dispoziţia comisiei locale de fond funciar.
Terenurile nu sunt ipotecate sau grevate de sarcini, nu fac obiectul nici unui litigiu, nu
sunt urmarite silit si nu sunt sechestrate
Unităţile administrativ-teritoriale exercita posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor
care alcatuiesc domeniul public, în limitele şi în condiţiile legii, astfel ca,aceste bunuri, potrivit
legii ori prin natura lor, sunt de folosinţa sau interes public local.
Prin efectul legii, aceste bunuri fac parte din domeniul public al unităţii
administrativ teritoriale.
Având în vedere faptul ca strazile ce fac obiectul prezentei hotarari(Str. Orhideei, str.

Garoafei, str. Drumul Mare) , in urma masuratorilor cadastrale, au o suprafata diferita de cea
inscrisa in anexa 14 la HGR 930/2002 , propunem modificarea suprafetelor inscrise in anexa
14 la HGR nr. 930/2002 conform documentatiilor inaintate de TOPCAD SRL, prin inscrierea
suprafetelor reale din teren in vederea operatiunii de intabulare conform prevederilor legii

7/1996 a cadastrului . Deasemeni str. Rozelor care necesita intocmirea documentatiei
cadastrale trebuie inscrisa in inventarul domeniului public al comunei Clinceni
De mentionat faptul ca valorile de inventar ale bunurilor ce fac obiectul prezentei
hotarari vor fi actualizate prin reevaluare in momentul in care for fi aprobate documentatiile
cadastrale , atribuite nr. cadastrale si intabulate de catre OCPI Ilfov.
.
Fata de cele mai sus mentionate propun initierea uni proiect de hotarare in vederea
adoptarii unei hotarari cu privire modificarea suprafetelor reale in inventarul domeniului
public al comunei Clinceni.

SECRETAR GENERAL COMUNA,
VLAD LILIANA

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Clinceni
Conform

prevederilor

art.286,

alin

4

din

OUG

57/2019

privind

Codul

Administrativ,, Domeniul public al comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din
bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public local,
declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri
de uz sau de interes public național ori județean”.
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Clinceni a fost intocmit in
conformitate legea in vigoare privind bunurile proprietate publica si HG nr.548/1999 privind
aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al
comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor.
Initial inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Clinceni a fost atestat
prin HG. 930/2002 .
Cu ocazia întocmirii documentaţiilor cadastrale pentru intabularea dreptului de
proprietate a comunei Clinceni asupra străzilor din domeniul public al comunei, s-au constatat
diferenţe faţă de datele cuprinse in acest moment in „Inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Clinceni”, în ceea ce priveşte lungimea unor străzi, latimea acestora
precum şi în ceea ce priveşte suprafaţa totală a acestora(Str. Orhideei, str. Garoafei, str. Drumul
Mare si str. Rozelor).
Ca urmare, având în vedere ridicările topografice întocmite de firma TOPCAD SRL

si

atasate prezentului raport, precum şi cadrul legal şi cele menţionate mai sus, propun Consiliului
Local al Comunei Clinceni adoptarea hotărârii privind modificarea „Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Clinceni”,

Inspector proiecte,
Andreea Elena Topirceanu

