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Cea mai recentă 
ședință ordinară a 
Consiliului Județean 
Ilfov (CJI) a avut 
loc pe 27 martie, 
a.c. Ordinea de 
zi a cuprins 12 
puncte (plus unul la 
capitolul ”Diverse”), 
cel mai important 
dintre ele vizând 
aprobarea bugetului 
local al județului. Un 
alt punct disputat 
a fost cel legat de 
aprobarea închirierii 
și a contractului 
de închiriere a 
imobilului din Bd. 
Ion Mihalache 
41-43, sector 1, 
demersuri necesare 
în vederea mutării 
temporare a sediului 
CJI, pe perioada 
consolidării 
imobilului din str. 
Gheorghe Manu 18, 
unde își desfășoară, 
în prezent activitatea 
Consiliul Județean.

Ședința a fost condu
să de președintele CJI, 
Marian Petrache, și a de
butat cu validarea desem
nării nominale a membri
lor Autorității Teritoriale 
de Ordine Publică (ATOP) 
a județului, care are în 
structură 3 comisii de lu
cru, ce se întrunesc lu
nar. Astfel, după validarea 
de către CJI, componența 
ATOP arată astfel: Rizia 
Tudorache (vicepreședinte 
al Consiliului Județean)  
președinte, Ionel Dumi
tru, Sebastian Geantă, Ale

xandru Zaharia Niță, Con
stantin Cornel Ofițeru și 
Ștefan Rădulescu (con
silieri județeni) și Geor
ge Georgescu, Alexandra 
Mărgărit, Tudorel Zam
fir (de asemenea, consili
eri județeni; reprezentanți 
ai comunității), suprefectul 
județului Ilfov (deocam
dată, nu avem încă numi
tă o persoană în aceas
tă funcție, după plecarea 
lui Cătălin Pantazi), Doru 
Marius Iacobuș, inspector 
șef al Inspectoratului de 
Poliție al județului, Bog
dan Enescu, inspector șef 
al Inspectoratului de Jan
darmi Județean Ilfov, Do

rel Flaviu Chiscop, inspec
tor șef al ISU ”Dealul Spi
rii” București  Ilfov, Liviu 
Ilie, reprezentant al Cor
pului Național al Polițiștilor 
Ilfov și Răducu Florin Co
vaci, director Serviciul Pu
blic de Pază Obiective de 
Interes Județean.

”Cel mai liniștit 
buget!”

Cel mai important 
punct de pe Ordinea de zi, 
așa cum arătam mai sus, 
a fost aprobarea bugetu
lui local al județului. Ast
fel, pentru bugetul propriu 
al CJI se stabilesc veni
turi totale de 241.755.600 
lei, aferente anului 2017, 
din care venituri proprii  
102.700.000 lei, sume de
falcate din impozitul pe ve
nit  52.547.000 lei, sume 
din TVA  46.044.000 lei și 
subvenții  40.464.600 lei.

Legat de repartizarea 
sumelor, președintele CJI, 
Marian Petrache, a dorit să 
sublinieze, de la început, că 
a discutat cu reprezentanții 
tuturor formațiunilor politi
ce reprezentate în Consi
liu, ținând cont însă și de 
algoritmul politic. Petrache 
a apreciat că, de aceas
tă dată vorbim despre ”cel 
mai liniștit buget, din ulti
mele 5”, de când domnia 
sa conduce CJI.

Capitole bugetare
Alte detalii legate de 

buget: pentru autorități 

executive, bugetul apro
bat este de 63,7 milioa
ne lei, pentru alte servi
cii publice generale  9,5 
milioane lei, apărare, or
dine publică și siguranță 
națională  2,3 milioane 
de lei, învățământ  16,4 
milioane lei și pentru să
nătate  20,6 milioane lei. 
Pentru cultură, recreere 
și religie au fost alocate 
9,4 milioane lei, asigurări 
și asistență socială  83,3 
milioane lei, iar pentru 
transporturi sau reparti
zat 27 milioane lei.

Din fonduri extrabu
getare, vor fi alocați bani 
Centrului Județean Ilfov 
de Asistență MedicoSoci
ală pentru bolnavi cronici, 
Domnești  250.000 lei, 
căminului pentru persoane 
vârstnice, Periș  500.000 
lei, Serviciului Public de 
Pază Obiective de Interes 
Județean Ilfov  puțin pes
te opt milioane de lei.

Prin Casa de Asigu
rări de Sănătate, CJ Il
fov primește de la Minis
terul Sănătății peste 70 
milioane de lei  pe ca
re îi va aloca Spitalului 
de Psihiatrie ”Eftimie Dia
mandescu”, Spitalului Cli
nic Județean și Spitalului 
de Obstetrică Ginecologie 
Buftea. Cele trei obiective 
vor mai primi 12,7 milioa
ne lei prin Direcția de Să
nătate Publică și alte 18,2 
milioane lei din bugetul 
Consiliului.

Iar Administrația Fon
dului de Mediu va finanța, 

de asemenea, în acest an, 
cu 2 milioane de lei, de
rularea proiectului ”Valo
rificarea resurselor de apă 
geotermală pentru termo
ficarea Spitalului Clinic de 
Urgență ”Prof. dr. Agripa 
Ionescu”, din Balotești”.

Echilibrarea 
bugetelor locale

La fundamentarea bu
getului județului pe 2017 
sa ținut cont și de re
partizarea de către Mi
nisterul Finanțelor, pen

tru Ilfov, pentru 2016, 
a 52.547.000 lei, repre
zentând parte din co
ta de 18,5% din impozi
tul pe venit pentru buge
tul propriu al județului, și 
4.037.000 lei reprezen
tând sume defalcate din 
TVA, pentru echilibrarea 
bugetelor locale. De ase
menea, tot pentru echi
librarea bugetelor loca
le, CJ Ilfov a intervenit cu 
30.597.000 lei, iar reparti
zarea sumelor pe UATuri 
o puteți vedea în tabelul 
următor:

Sa întâmplat acest 
lucru după ce consilierul 
județean Ioan Moșteanu 
(ALDE) a sesizat colegi
lor săi din CJI că prețul 
de pornire în negocieri
le purtate începând cu lu
na februarie 2017, de că
tre reprezentanții CJI cu 
cei care dețin imobilul, 
a fost peste cel anunțat 
dea lungul timpului pe 
siteurile specializate în 
vânzări sau închirierii de 
spații locative. Pentru 
a nu ridica suspiciuni și 

pentru ca asupra membri
lor comisiei de negociere, 
constituită la nivelul CJI, 
să nu poată plana nicio 
îndoială, președintele CJI, 
Marian Petrache, a pro
pus retragerea proiectu
lui, oprirea mutării și gă
sirea unei noi locații sau 
a unei alte soluții care să 
facă posibilă desfășurarea 
activităților viitoare, în 
condițiile în care actua
lul sediu chiar necesită lu
crări grabnice de consoli
dare și de extindere.

Negocierea…
Amintim că, la înce

putul acestui an, comi
sia aleasă să caute un 
spațiu în care să se mu
te CJI (condusă de către 
Rizia Tudorache și forma
tă din arhitectul șef al CJI, 
3 consilieri județeni, di
rector cabinet președinte, 
director Direcția Investiții, 
director Direcția Econo
mică, director execu
tiv Direcția Juridică și șef 
Birou Achiziții, Direcția 
Investiții) a identificat 4 
locații (în str. Scărlătes
cu 15, Str. Pitar Moș 6, 
Bd. Ion Mihalache 4142 
și Calea Griviței 355  toa
te în București). Sau tri
mis invitații spre oferta
re tuturor deținătorilor 
acestora, iar răspunsuri
le primite de comisie au 
evidențiat că doar la do
uă adrese mai erau dispo
nibile spre închiriere re
spectivele spații  în Miha
lache și în Calea Griviței.

Pentru Mihalache, 
ofer ta inițială prezentată 
de SC LVI SERV SRL a fost 
de 12 euro/mp suprafață 
utilă/lună, la care se adau
gă costuri de mentenanță 

și utilități pentru o peri
oadă de 4 ani (în cadrul 
ședinței CJI sa precizat, 
însă, verbal, că ofertantul 
a cerut, la început, 13 eu
ro/mp, iar în Raportul co
misiei este scrisă valoarea 
de 12 euro/mp.). Și, poa
te e vorba despre o eroa
re de redactare, atâta vre
me cât sa solicitat de că
tre comisie reconsidera
rea ofertei și prezenta
rea ultimului preț al închi
rierii, în condițiile în ca
re mentenența și utilitățile 
vor fi preluate de CJI în re
gie proprie (astfel încât va
loarea chiriei să se situeze 
în jurul sumei de 2 milioa
ne de lei/an). Pentru Ca
lea Griviței, răspunsul ofer
tantului a fost că spațiul nu 
mai este disponibil, așa că, 
discuțiile au continuat doar 
cu SC LVI SERV SRL.

Ultima ofertă fer
mă a firmei (după recon
siderarea cerută de CJI) a 
constat în reducerea su
prafeței pentru care ar 
fi urmat să se perceapă 
chirie, prin scoaterea din 
preț a unor încăperi cu 
destinație tehnică, pre
cum încăperea postului de 

transformare, a bazinu
lui de apă pentru incendii 
sau încăperile rezervate 
pentru accesul către un alt 
corp al clădirii(???!!!). Au 
rămas, astfel, 3.277 mp 
suprafață utilă de închi
riat, preț chirie 12 euro/
mp/lună (așadar, astfel, 
valoarea chiriei pe mp a 
rămas, de fapt, neschim
bată, sau, dacă e așa cum 
sa spus în ședință, și sa 
pornit de la 13 euro/mp, 
de fapt, sa redus cu un 
euro/mp), durata minimă 
de închiriere  4 ani.

Ce trebuie însă reținut 
la final? Costurile tota
le pentru chirie  39.324 
euro/lună (471.888 eu
ro/an), oferta însemnând 
2.123.496 lei/an, la un 
curs euro/leu de 1 euro = 
4,5 lei. Înmulțit cu 4 ani!

Raportul privind 
aceas  tă ofertă finală a 
fost dat citire consilieri
lor județeni, la ședința CJI 
din luna februarie și, toa
tă lumea a fost, atunci, 
de acord cu el. E drept 
că, din motive medicale, 
Ioan Moșteanu a lipsit de 
la aceste discuții, dar, pre
zent acum în sală, a fă
cut observații pertinente 
și documentate. Moșteanu 

a susținut că, de mai bine 
de doi ani de zile, respec
tivul spațiu din Bd Mihala
che a fost scos la închiriere 
cu un preț de 11 euro/mp 
(și se poate verifica acest 
lucru pe internet), iar fap
tul că spațiile tehnice au 
fost eliminate din calcu
lul chiriei nu reprezintă cu 
adevărat o ofertă, ci un lu
cru absolut normal. Con
silierul județean sa amu
zat, în acest context, spu
nând că, așa, SC LVI SERV 
SRL putea să ceară chirie 
și pentru stația de tramvai 
de la 1 Mai, doar pentru că 
este amplasată în vecină
tatea locației.

În același timp, repre
zentanții comisiei de ne
gociere din partea CJI 
au susținut că nu au 
avut cunoștință de fap
tul că spațiul a fost ofer
tat spre închiriere și cu 11 
euro/mp, însă, în toam
na anului trecut, cei care 
dețineau inițial spațiul au 
vândut imobilul, iar ofer
ta nouă a fost, din start, 
cea de la care sa pornit 
negocierea  12 euro/mp, 
cum scrie în Raport, sau 
13 euro/mp, cum ni sa 
spus în ședință. Oricum, 
nu 11 euro/mp.

Buget aprobat
 Chiria lunară pentru noua locație era de aproape 40.000 euro

Consilierii județeni au mai 
votat pentru utilizarea 
unei sume din excedentul 
anual al bugetului local 
al județului, respectiv 
94.854.546 lei pentru 
finanțarea unor cheltuieli 
de dezvoltare; și au fost 
de acord cu rezultatul 
inventarierii pe anul 2016 
a bunurilor imobile care 
aparțin domeniului public 
și privat al județulului și 
cu participarea județului, 
prin CJI, în asociere 
cu Fundația Terra 
Milenium III la proiectul 
”Introducerea unui 
sistem de management 
al calității performant și 
transparent în cadrul UAT 
Ilfov”, în vederea accesării 

fondurilor aferente POCA 
- cererea de proiecte 
4/2017 - ”Sprijinirea 
autorităților și instituțiilor 
publice locale, atât din 
regiunile mai dezvoltate, 
cât și din regiunile mai 
puțin dezvoltate, să 
introducă managementul 
calității în condordanță cu 
Planul de acțiuni pentru 
implementarea etapizată a 
managementului calității în 
autorități și instituții publice 
2016-2020”. Bugetul 
total al proiectului este 
de 620.000 lei, din care 
bugetul alocat județului, 
respectiv CJI - 440.000 lei. 
Cofinanțarea din partea 
CJI este de 8.800 lei, din 
bugetul local al județului.

Alte proiecte aprobate

Cert rămâne faptul 
că, în aceste condiții, 
președintele Marian 
Petrache a cerut 
retragerea proiectului 
de hotărâre de pe 
Ordinea de zi, propunere 
votată în unanimitate, și 
găsirea unei alte locații 
sau propunerea unei 
variante posibile de 
desfășurare în condiții 
normale a activității CJI, 
pe perioada lucrărilor de 
consolidare/extindere 
sediu, lucrări imperativ 
necesare. Petrache a 
precizat că nu dorește 
ca asupra comisiei de 
negociere să planeze 

niciun fel de suspiciune, 
a apreciat activitatea 
acesteia și transparența 
de care s-a dat dovadă în 
timpul negocierilor. Dar, 
a recunoscut că este 
posibil ca, în condițiile 
prezentate de consilierul 
Ioan Moșteanu, discuțiile 
cu SC LVR SERV SRL să 
fi fost pornite greșit, de la 
început...
”Să luăm, însă, partea 
bună a lucrurilor care s-au 
petrecut azi. Am aprobat 
un buget și am oprit un 
proiect care putea crea 
suspiciuni”, a concluzionat 
președintele Consiliului 
Județean Ilfov.

Marian Petrache: 
”Să luăm partea bună a lucrurilor!”

Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
închirierii și a contractului de închiriere 
pentru imobilului situat în municipiul 
București, Bd. Ion Mihalache 41-43, sector 
1, necesar pentru mutarea temporară 
a sediului Consiliului Județean Ilfov (CJI) 
în vederea funcționării și desfășurării în 
bune condiții a activității aparatului de 
specialitate al acestuia și a membrilor 
CJI pe perioada consolidării imobilului 
din strada Gh. Manu 18, sector 1 și a 
construirii unui corp nou de clădire din 
strada Gh. Manu 18 , a fost respins de pe 
Ordinea de zi.

Actualul sediu al CJI, 
din str. Gh. Manu 18

Sediul imobilului din Bd. Ion Mihalache 41-43

Transparenţă şi consens, la şedinţă CJI

Mutarea sediului CJI s-a amânat
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