
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE
HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al
judeţului ILFOV pe trimestrul I 2011

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

înregistrată sub nr. 2788/ 05.04.2011;
- Raportul Preşedintelui înregistrat sub nr.2789/05.04.2011;         
- Raportul Direcţiei Economice înregistrat sub nr.2790/05.04.2011;
- 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;
- Conform art.49, alin.12 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;
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HOTĂRĂŞTE : 

Art.1.  Se  aprobă  contul  de  execuţie  al   bugetului  local  al  Judeţului  Ilfov  pe 
trimestrul I 2011, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 .  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

     Contrasemnează
                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

          MONICA TRANDAFIR

 Nr.                                                                
 Din _________  2011
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