
R O M Â N I A
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării unor fonduri Centrului  Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov în vederea  asocierii cu  unele unităţi 
administrativ-teritoriale/instituţii/persoane juridice din judeţul Ilfov,  pentru 

promovarea unor programe şi proiecte de educaţie şi sport pentru tineret

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov  înregistrată cu  nr.3096/15.04.2010;

- Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
înregistrat cu  nr.3097/15.04.2010;

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

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

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

- Legea  nr.69/2000  a  educaţiei  fizice  şi  sportului,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;

- prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

al Centrului  Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Ilfov aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 32/02.08.2004;
 În temeiul art. 91 alin 1 lit.,,d”, lit.,,e” şi lit,,f”, alin.5 lit.,,a”, alin 6 
lit.,,a” şi  ,,c” şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată,  modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE:



Art.  1. (1)  Se  aprobă alocarea   sumei  de  2.230.000  lei,  Centrului 
Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov,  în 
funcţie de veniturile încasate la bugetul local al judeţului Ilfov,  în vederea 
asocierii  cu   unele  unităţi  administrativ-teritoriale/instituţii/persoane  juridice 
din judeţul Ilfov,  pentru promovarea unor programe şi proiecte de educaţie şi 
sport pentru tineret.

Art.  2  Condiţiile  de  asociere  sunt  cele  prevăzute  în  contractele  de 
asociere ce se vor încheia cu respectarea legislaţiei  în materie între Centrul 
Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  cu 
unele  unităţi  administrativ-teritoriale/instituţii/persoane  juridice  din  judeţul 
Ilfov, pentru promovarea unor programe şi proiecte de educaţie şi sport pentru 
tineret.

Art. 3. Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov şi 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, 
va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE

CRISTACHE RĂDULESCU

Contrasemnează,

                                                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI
                     
                                                                                                         Monica Trandafir

 Nr. ..........
Din .................2010
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