ROMÂNIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Ilfov
Consiliul Judeţean Ilfov ;
Având în vedere :
−

Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean
Ilfov nr. _____/________2010;

−

Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov nr.
______/_______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 buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii
economice;

−

Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului;

−

Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi
integrare;

−

Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări
publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

−

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr.1609/2009 privind
înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de
consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de
consultanţă

Agricolă,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al

României

nr.924/30.12.2009 ;
−

Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice,
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeana şi Fondul Monetar Internaţional ;

−

Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice ;

−

În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit. ,,a” şi ,,f”, alin.2 lit.,,b”, lit.,,c”şi
lit.,,e”, alin.5 lit.,,a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, modificată şi completată ;

−

În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Ilfov, ca
instituţie publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului
Judeţean Ilfov şi în coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de
Consultanţă Agricolă, prin reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă
Ilfov.
(2) Sediul Camerei Agricole Judeţene Ilfov este în Bucureşti, Şos.Olteniţei
nr.35-37, sector 4.
Art.2 Personalul Camerei agricole judeţene Ilfov se constituie din
personalul existent la

Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Ilfov, care se

consideră transferat în interesul serviciului sau după caz, preluat.
Art.3 Patrimoniul Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Ilfov se preia
de către Camera Agricolă Judeţeană Ilfov pe bază de protocol de predare-preluare,
până la data de 30.01.2010, conform ultimului bilanţ contabil, cu obligativitatea
păstrării destinaţiei şi funcţionalităţii.

Art.4 Se aprobă statul de funcţii şi structura organizatorică (organigrama)
ale Camerei Agricole Judeţene Ilfov, conform Anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Până la organizarea concursurilor, în conformitate cu prevederile
legale, posturile de director executiv şi director executiv adjunct ale Camerei
Agricole Judeţene Ilfov, vor fi ocupate temporar de către domnul Marinel Ivanof şi
domnul Matei Ion.
Art.6 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei
Agricole Judeţene Ilfov conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.7 Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, să
semneze protocolul de predare-preluare încheiat între Oficiul Judeţean de Consultanţă
Agricolă Ilfov şi Consiliul Judeţean Ilfov, protocol prin care se stabileşte numărul de
posturi precum şi toate drepturile şi obligaţiile, până la data de 30.01.2010.
Art.8 Finanţarea activităţii Camerei Agricole Judeţene Ilfov se asigură din
venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.
Art.9 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov şi
Camera Agricolă Judeţeană Ilfov vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE
Cristache Rădulescu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Monica Trandafir
Nr.______
Din________2010

