ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Protocolului de Parteneriat cu Asociaţia
Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21
în vederea derulării în judeţul Ilfov a Proiectului
„Corupţia ne priveşte pe toţi!” finanţat de Uniunea Europeană prin
Programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11/AC 16 – Consolidarea
sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :
-

Adresa

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Nr.466584 din

08.02.2010 înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub nr.1189 din
16.02.2010;
-

E-mail/Adresa

înregistrată

2217/19.03.2010;

la

Consiliul

Judeţean

Ilfov

cu

nr.

-

Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Ilfov înregistrată sub nr. 2229 din 02.03.2010;

-

Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Ilfov înregistrat cu nr.2316 din 23.03.2010;

-

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;
Ţinând seama de prevederile Programului de guvernare 2007-2013,

Capitolul 4 – Justiţie şi politici anticorupţie;
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 încheierea Protocolului de Parteneriat între Consiliul Judeţean
Ilfov şi Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21
în vederea derulării în judeţul Ilfov a Proiectului „Corupţia ne priveşte pe toţi!”
finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Facilitatea de Tranziţie
2007/19343.01.11/AC 16 – Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta
împotriva corupţiei.
Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze
Protocolul de Parteneriat prezentat în anexa ce face parte integrantă din prezenta
Hotărâre.

Art.3 Se împuternice Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să desemneze
responsabilii precum şi echipa de lucru pentru acest proiect.
Art.4 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 .................. 2010

