
ROMANIA
JUDETUL ILFOV

CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru preşedintele, 

vicepreşedintele, membrii şi secretarul Comisiei pentru Protecţia Copilului Ilfov 

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Preşedintelui  şi  a Vicepreşedinţilor  Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrat sub nr._______ din ________ 2009 
-Raportul Preşedintelui Comisiei pentru Protecţia Copilului Ilfov nr.  _______ din 

_________ 2009 
-  Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 

_______ din _________ 2009
      -Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

-Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, 
protecţia copilului,  activităţi sportive, de agrement şi turism 

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

Ţinând  seama  de  prevederile  Ordonanţei  de  Urgenţă  nr.  35/2009  privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul 
bugetar

În  temeiul  prevederilor  art.91  alin.  1  lit.  f  şi  art.  97  din  Legea  nr.215/2001,  a 
administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se stabileşte indemnizaţia de şedinţă pentru preşedintele, vicepreşedintele, 
membrii şi secretarul Comisiei pentru Protecţia Copilului Ilfov în cuantum de 65,78 lei 
reprezentând 1% din indemnizaţia Preşedintelui Consiliului Judeţean.



Art.   2  În  cazul  modificării  indemnizaţiei  Preşedintelui  Consiliului  Judeţean 
cuantumul indemnizaţiei de şedinţă prevăzut la art. 1 se modifică corespunzător.

Art.  3   Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  24/2005  se  modifică 
corespunzător. 

Art. 4  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, Comisia 
pentru Protecţia Copilului a judeţului Ilfov şi Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi 
Protecţia Copilului Ilfov şi vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

Contrasemnează,
                                                                      SECRETAR  AL JUDETULUI,

                                                                         MONICA TRANDAFIR

Nr.________
Din_________2009
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