
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii  Consiliului Judeţean Ilfov cu 

SASTIPEN Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate 

în vederea implementării unui Plan de Desegregare 

în comunităţi de romi din judeţul Ilfov 

prin proiectul „Centre Comunitare Educaţionale pentru Romi” 

finanţat de Fondul de Educaţie pentru Romi - Budapesta

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Adresa  SASTIPEN Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate Nr.40 din 

25.02.2009  înregistrat  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  sub  nr.2047  din 

27.02.2009;

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov înregistrată sub nr. ........... din ............................;

- Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Ilfov înregistrat cu nr................ din ...........................;



- 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.

Ţinând seama de prevederile  Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului nr. 1540/2007 privind interzicerea segregării copiilor romi în unităţile 

de învăţământ.

Potrivit  dispoziţiilor  Legii  învăţământului  nr.  84/  1995,  republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare.

În  conformitate  cu  prevederile  art.91  alin.1  lit.”b”,  alin.3  lit.”f”,  alin  6 

lit.”a”  şi  art.97  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  cu 

modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  SASTIPEN  Centrul 

Romilor  pentru  Politici  de  Sănătate  în  vederea  implementării  unui  Plan  de 

Desegregare  în  comunităţi  de  romi  din  judeţul  Ilfov  prin  proiectul  „Centre 

Comunitare  Educaţionale  pentru  Romi”  finanţat  de  Fondul  de  Educaţie  pentru 

Romi – Budapesta.

 

Art.2 Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să  semneze 

Contractul  de  asociere  dintre   Consiliul  Judeţean  Ilfov  şi  SASTIPEN  Centrul 

Romilor  pentru  Politici  de  Sănătate  în  vederea  implementării  unui  Plan  de 

Desegregare  în  comunităţi  de  romi  din  judeţul  Ilfov  prin  proiectul  „Centre 

Comunitare  Educaţionale  pentru  Romi”  finanţat  de  Fondul  de  Educaţie  pentru 



Romi  –  Budapesta.  Contractul  de  asociere  dintre   Consiliul  Judeţean  Ilfov  şi 

SASTIPEN  Centrul  Romilor  pentru  Politici  de  Sănătate  anexat  face  parte 

integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.3  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

Contrasemnează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr ...........

Din .................................


