
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii pentru analiza oportunităţii implicării 
Consiliului Judeţean Ilfov în proiectul „Sistemul de Administrare, Informare, 

si Intervenţie a Situaţiilor de Criză-AQUILA”

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Moisescu Iulian, înregistrată cu nr. 
10189/30.09.2009;

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 
nr. 10190/30.09.2009;

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

În conformitate cu art.54 , alin 7, art. 91 alin. (1) lit d) si f) si alin. (5) lit a) 
pct  8  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată  cu 
modificările şi completările ulterioare .

Potrivit  prevederilor  Ordonantei  Guvernului   nr.  88/  2001,  modificată  şi 
completată,  privind  înfiintarea,  organizarea  şi  functionarea  serviciilor  publice 
comunitare pentru situatii de urgenţă şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 34 / 2008, 
modificată şi completată, privind organizarea si functionarea Sistemului national 
unic pentru apeluri de urgenta

În  temeiul  prevederilor  art.  97  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare .

H O T Ă R Ă Ş T E

 Art.1 (1) Se aprobă constituirea unei comisii pentru analiza 
oportunităţii implicării Consiliului Judeţean Ilfov în proiectul „Sistemul de 
Administrare, Informare, si Intervenţie a Situaţiilor de Criză-AQUILA”, 
având următoarea componenţă:

1. Moisescu Iulian
2. Manicea Cristina
3. Pistol Gheorghe



(2).  Comisia va desfăşura activitatea precizată  la art.  1 în perioada 
10.10.2009- 10.12.2009 şi va avea următoarele obiective:

-  oportunităţii  implicării  Consiliului  Judeţean  Ilfov  în  proiectul 
„Sistemul de Administrare,  Informare,  si  Intervenţie  a Situaţiilor  de Criză-
AQUILA”,

- posibilitatea implementării unei astfel de soluţii la nivelul judeţului 
Ilfov

- utilitatea publică a implementării proiectului

Art.  2 Comisia,  va  prezenta  Consiliului  Judeţean  Ilfov  ,  împreună  cu 
Inspectoratul  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  Ilfov,  concluziile  privind  analiza 
oportunităţii implicării acestuia în proiectul „Sistemul de Administrare, Informare, 
si Intervenţie a Situaţiilor de Criză-AQUILA”.

Art. 3 Persoanele desemnate respectiv Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenşă Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

Contrasemnează,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. .........
Din  ………2009
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