
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul „Funcţionari 
publici eficienţi pentru o administraţie performantă în judeţul Ilfov”  finanţat prin 
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (POS DCA) Axa 

prioritară I

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Adresa  Instituţiei Prefectului – Judeţ Ilfov Nr. SD 16051 din 17.07.2008 
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub nr. 7362 din 24.07.2008;

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov înregistrată sub nr. ........... din ...................;

- Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ilfov înregistrat cu nr........... din .........................;

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

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

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ, 
privatizare şi integrare europeană.

Ţinând seama de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 457/2008 privind  cadrul 
instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.

Potrivit dispoziţiilor  art.50 şi art. 51 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.



În conformitate cu prevederile Cap.I art.5, lit. „c” din Hotărârea de Guvern nr. 
611/2008 privind cariera funcţionarilor publici,  art.91 alin.1 lit. „f” şi art. 97 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul „Funcţionari 
publici eficienţi pentru o administraţie performantă în judeţul Ilfov” finanţat prin 
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (POS DCA) la Axa 
Prioritară 1 – Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de 
politici publice, D.M.I. 1.3 – Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, prin care 
vor  fi  instruiţi  în  ECDL  un  număr  de  70  de  funcţionari  publici  din  cadrul 
Consiliului Judeţean Ilfov. 

Art.2 Se aprobă alocarea din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov a sumei 
de 4.400 lei, aferentă  contribuţiei Consiliului Judeţean Ilfov  de 2% din valoarea 
totală a proiectului de 220.000 lei.

Art.3 Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să  semneze 
Contractul de Grant al Proiectului.

Art.4  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr .................
Din ................2008


