
ROMÂNIA
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE

privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.4/2007 
privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Ilfov în 

Comisia socio-economică de examinare şi avizare a implantării 
structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

− Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.54/2009 prin care s-a luat act de 

încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Şerban Ion;

-  Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean  Ilfov  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.  5909  din 

09.06.2009;

- Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 

înregistrat cu nr. 5910 din 09.06.2009;

- 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 organizare  şi  dezvoltare  urbanistică, 

lucrări  publice,  arhitectură  şi  administrarea domeniului  public şi  privat  al 

judeţului;

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



- Procesul-verbal  de  numărare  a  voturilor  întocmit  ţinând  cont  de 

prevederile art.45 alin.5 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, modificată şi completată;

În  conformitate  cu  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  1454/2004 

privind  aprobarea  criteriilor  de  implantare  a  structurilor  de  vânzare  cu 

amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea structurilor de vânzare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 5, art.91 alin.1 lit.,,f ” şi art. 97 

din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată, 

modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. I  Art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.4/2007 se modifică 

şi va avea următorul conţinut: ,, Se desemnează în Comisia socio-economică 

de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu 

suprafaţă mare,  următorii  reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Ilfov

- doamna Manicea Cristina  –  vicepreşedinte ;

- domnul  Enache Lucian – consilier judeţean.

Art. 2 Secretarul judeţului Ilfov, prin Compartimentul Cancelarie-Consiliu, 

Editare  Monitoare  Oficiale,  va  comunica  prezenta  hotărâre  persoanelor 

desemnate la art. 1, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acesteia.

PREŞEDINTE

Cristache Rădulescu
Contrasemnează,

SECRETAR AL  JUDEŢULUI,
Monica Trandafir

Nr. ___
Din ____________ 2009
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