
 
ROMÂNIA

CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ilfov 

Consiliul Judeţean Ilfov,
Având în vedere:

- Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
Ilfov, înregistrată cu nr. 6385 din 27.06.2008;

- Raportul  Direcţiei  Juridice  şi  Administraţie  Publică  –  Serviciul  Juridic-
Contencios, Avizare Legalitate Acte, înregistrat  sub nr.6386 din 27.06.2008;

- 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 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;
- În  conformitate  cu  prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr.  35/2002,  pentru 

aprobarea Regulamentului cadru orientativ al consiliilor locale, aprobată prin 
Legea nr. 673/2002.

- În baza Legii  nr.  393/2004 privind Statutul  aleşilor  locali  cu modificările  şi 
completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, de prevederile Legii nr 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi de prevederile Legii nr. 
144/2007  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  Agenţiei  Naţionale  de 
Integritate



 În temeiul prevederilor art. 91 alin. 2 lit. c) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 
Ilfov prevăzut în anexa parte integrantă a prezentei hotărâri.

 Art.  2 Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  21/2004  privind  aprobarea 
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  se 
abrogă.

 Art.3 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

Contrasemnează

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

MONICA TRANDAFIR

Nr 6 

din 03.07. 2008
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