
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov 
pentru realizarea unui proiect pilot de colectare selectivă a deşeurilor în şcoli şi 

licee din judeţul Ilfov 

Consiliul Judeţean Ilfov,
Având în vedere :

-   Planul  Regional  de  Gestionare  a  Deşeurilor  lansat  de  Agenţia  Regională 
pentru Protecţia Mediului Bucureşti-Ilfov şi Planul Naţional de Dezvoltare 
componenta de Mediu;

- Adresa  C.J.Ilfov  către  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Ilfov  Nr.  9904  din 
30.09.2008  privind  propunerea  de  asociere  în  vederea  implementării 
proiectului  pilot  de  colectare  selectivă  a  deşeurilor  în  şcoli  şi  licee  din 
judeţul Ilfov;

- Adresa  de  răspuns  a  Inspectoratului  Şcolar  Judeţean  Ilfov  nr.8440  din 
02.10.2008  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub  nr.9904  din 
02.10.2008;

- 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;

- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului;



În  conformitate   cu  prevederile  Planului  Regional  de  Gestionare  a  Deşeurilor, 
lansat  de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului  Bucureşti-Ilfov şi  Planul 
Naţional de Dezvoltare;
În temeiul art.91 alin.(1) lit.d şi e, alin (5) lit.a, pct. 9, alin.(6) lit.a şi art.97 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 
completată.

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  Inspectoratul  Şcolar 
Judeţean  Ilfov  pentru  realizarea  unui  proiect  pilot  de  colectare  selectivă  a 
deşeurilor în şcoli şi licee din judeţul Ilfov, conform contractului cadru de asociere 
prezentat în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2  Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să  semneze 
contractul de asociere cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov.
Art.3 Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  vor  duce  la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr....................

din.....................2008


