
ROMANIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor documente  în derularea Planului European 
de ajutorare în favoarea persoanelor cele mai defavorizate (PEAD)

Consiliul Judeţean Ilfov

Având în vedere :

Adresa  nr.1228/c/VM/11.06.2009  a  Administraţiei  Naţionale  a 
Rezervelor  de  Stat,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 
nr.6469/22.06.2009

Adresa  nr.18128/23.06.2009  a  Agenţiei  de  Plăţi  şi  Intervenţii 
pentru  Agricultură,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 
nr. 6686/25.06.2009

 Expunerea  de  motive  a  preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor 
Consiliului  Judeţean  Ilfov,   înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 
nr………………

Raportul  Direcţiilor  de  specialitate,  înregistrat   la  Consiliul 
Judeţean Ilfov nr………………

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

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

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  agricultură  şi  protecţie  a 
mediului;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 600/2009 
privind  stabilirea  beneficiarilor  de  ajutoare  alimentare  care  provin  din 
stocurile de interventie comunitare destinate categoriilor de persoane cele 
mai defavorizate din Romania si atributiile institutiilor implicate in planul 
european



În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.”f”  si art. 97 din Legea 
administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

                                                     
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă încheierea unui protocol cu ………………………
……………..în vederea  asigurarii spaţiilor ce vor fi utilizate în derularea 
Planului European  de  ajutorare  în  favoarea  persoanelor  cele  mai 
defavorizate (PEAD).

Art.2-  Se  aprobă  încheierea  cu  Agenţia  de  Plăţi  şi  Intervenţii 
pentru  Agricultură  a  unui  acord  de  cooperare  privind  furnizarea  de 
produse  alimentare, în  derularea  Planului European  de  ajutorare  în 
favoarea persoanelor cele mai defavorizate (PEAD),  prevăzut în anexa 
nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să 
semneze  documentele  menţionate  la  articolele  1  şi  2  din  prezenta 
hotărâre.

Art.4 Direcţiile  de  specialitate  vor  aduce  la  îndeplinirea 
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU

                                                                CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                  MONICA TRANDAFIR

Nr…..
Din…………..                       
                                                                            


