
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind încheierea unui Protocol de cooperare şi înfrăţire între 
Judeţul Ilfov din România şi Judeţul Serres 

din Republica Elenă

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:
- Adresa Consiliului Judeţean Ilfov transmisă prin Fax C.P. din 17.02.2009 

către  Prefectura  Serres,  privind  propunerea  de  a  face  o  deplasare  la 
Bucureşti în vederea iniţierii un Protocol de colaborare şi înfrăţire;

- Adresa de răspuns a Prefecturii Serres transmisă prin Fax C.P. în data de 
12.03.2009,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub  nr.2740  din 
12.03.2009;

- Avizul  Ministerului  Afacerilor  Externe  nr.H2-1/691  din  02.03.2009 
înregistrat la Consiliul Judeţean Ilfov sub nr. 1910 din 03.03.2009;

- Avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.73233 din 09.03.2009 
înregistrat la Consiliul Judeţean Ilfov sub nr. 1909 din 10.03.2009;

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr. .............................;

- Raportul Direcţiilor de specialitate înregistrat cu ..................................;
- 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 administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţeneşti;

- 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 cultură, conservarea monumentelor 
istorice, culte şi minorităţi;

- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului. 
În  conformitate  cu  prevederile  art.41  din  Legea  nr.590/2003  privind 

tratatele,  înţelegerile  de  cooperare  internaţională  încheiate  de  autorităţile 
administraţiei publice locale;

Potrivit prevederilor art.16, art.91 alin..(1), lit.e); alin.(6) lit.c) şi art. 97 din 
Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 
completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1   Se aprobă încheierea Protocolului de Colaborare şi Înfrăţire dintre 
Judeţul  Ilfov  din  România  prin  Consiliul  Judeţean  Ilfov  şi  Judeţul  Serres  din 
Republica Elenă prin Prefectura Serres, document care se constituie în anexă la 
prezenta hotărâre.

 Art.2 Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

                                              Contrasemnează,

SECRETAR  AL JUDEŢULUI,
  

                                                Monica TRANDAFIR

             

Nr. .....
din .................  2009
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