
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Judeţului ILFOV prin Consiliul Judeţean ILFOV 
la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor 

agricole degradate

Consiliul Judeţean ILFOV,

Având în vedere:

-  Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean  Ilfov  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.  10181  din 

29.09.2009;

- Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 

înregistrat cu nr. 10182 din  29.09.2009;

- 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 agricultură şi protecţia mediului;

-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  organizare  urbanistică,  lucrări 

publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

În temeiul art. 91 alin. 1, lit.  „e”, ,,f”,   alin. 6 lit. „c”, art. 97  din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, modificată şi completată 
şi prevederile Ordinului nr. 1090/ 2009 privind aprobarea Ghidului de finanţare 
a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor 
agricole degradate;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă participarea  Judeţului  ILFOV prin Consiliul  Judeţean 
ILFOV  la  Programul  de  îmbunătăţire  a  calităţii  mediului  prin  împădurirea 
terenurilor agricole degradate, în calitate de coordonator.
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Art.2.  Se  aprobă  înregistrarea,  centralizarea  şi  depunerea  la 
Administraţia  Fondului  pentru  Mediu  denumită  în  continuare  Autoritatea,  în 
cadrul sesiunii de depunere, a dosarelor de finanţare primite de la solicitanţi.

Art.3.  Se  desemnează  ca  responsabil  coordonator  de  proiecte  domnul 
ALIN HUSTIU care va colabora cu reprezentanţii solicitanţilor şi ai Autorităţii, 
pentru toate aspectele tehnico-economice şi financiare implicate în desfăşurarea 
proiectelor, pe întregul parcurs al derulării contractului pentru finanţare.

Art.4.  Se  aprobă  asocierea  Judeţului  ILFOV  prin  Consiliul  Judeţean 
ILFOV cu solicitanţii, ale căror proiecte vor fi aprobate de Autoritate în vederea 
finanţării,  şi  încheierea,  între  Consiliul  Judeţean  ILFOV  -  prin  Preşedinte 
Cristache Rădulescu cu solicitanţii, a acordului de asociere.

Art.5. Se aprobă încheierea, în termenul legal, a contractului de finanţare, 
între  Consiliul  Judeţean  ILFOV  -  prin  Preşedinte  Cristache  Rădulescu,  cu 
Autoritatea.

Art.6.  Consiliul  Judeţean ILFOV va întocmi documentaţia  de achiziţie 
publică,  organizarea  şi  derularea  procedurii  de  achiziţie  publică  şi  realizarea 
lucrărilor  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în  vigoare  privind  achiziţiile 
publice.

Art.7.  Se  aprobă  participarea  Consiliului  Judeţean  ILFOV  cu  o 
contribuţie necesară realizării proiectelor, în cuantum de 0 (zero) lei. Contribuţia 
va fi executată in natură. 

Art.8.  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  prin  direcţiile  de 
specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                 

PREŞEDINTE,
Cristache RĂDULESCU

Contrasemnează,
SECRETAR AL  JUDEŢULUI,

Monica TRANDAFIR

Nr. _____ 
Din ____________ 2009
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