
 ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                             PROIECT DE HOTĂRÂRE

             privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov 

la Bruxelles – Belgia cu prilejul evenimentelor Open Days 2010

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Invitaţia primită din partea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România 

– Biroul de Reprezentare de la Bruxelles înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov 

sub nr. 7579/10.08.2010;

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean 

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

- Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

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

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

economice;

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

integrare europeană;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti.



În  conformitate  cu  prevederile  Hotărârii  Guvernului  României  nr.  518/1995 – 

privind  unele  drepturi  şi  obligaţii  ale  personalului  român trimis  în  străinătate  pentru 

îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificată şi completată;

În  conformitate  cu  prevederile  art.91  alin.1  lit.“f”  şi  art.97  din  Legea 

adminstraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, modificată şi completată:

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se aprobă efectuarea deplasării în perioada 03-08 octombrie 2010, a unei delegaţii 

a  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  în  Bruxelles  –  Belgia,  la  evenimentele  prilejuite  de 

„Săptămâna  Europeană  a  Regiunilor  şi  Oraşelor  -  Open  Days  2010,  în  componenţa 

cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                                                      

Art.2  Contravaloarea cheltuielilor de cazare, a diurnei şi a cheltuielilor de transport în 

conformitate cu prevederile legale, vor fi suportate din bugetul local al judeţului  Ilfov.

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                         

                                                             PREŞEDINTE,

                                               Cristache RĂDULESCU

                                                                                          

                                                                                            Avizează,

                                                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                                 Monica TRANDAFIR

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

Din ....................... 2010



                                                                                                        

                                                                                                                    Anexă la

                                                                    Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov

                                                                                            Nr................/...................

Lista persoanelor care alcătuiesc delegaţia Consiliului Judeţean Ilfov pentru 

deplasarea în Belgia – Bruxelles cu prilejul evenimentelor Open Days 2010

                        Nume şi prenume                                            Funcţie

1. .............................................................................  -  .........................................

2. .............................................................................  -  .........................................

3. .............................................................................  -  .........................................

4. .............................................................................  -  .........................................

5. .............................................................................  -  .........................................

6. .............................................................................  -  .........................................

7. .............................................................................  -  .........................................

8. .............................................................................  -  .........................................

9. .............................................................................  -  .........................................

10. .............................................................................  -  .........................................

11. .............................................................................  -  .........................................

12. .............................................................................  -  .........................................

13. .............................................................................  -  .........................................

14. .............................................................................  -  .........................................

15. .............................................................................  -  .........................................

16. .............................................................................  -  .........................................

17. .............................................................................  -  .........................................

18. .............................................................................  -  .........................................

19. .............................................................................  -  .........................................

20. .............................................................................  -  .........................................



                                                        
                                                        

                                                         ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 8111 / 31.08.2010

EXPUNERE DE MOTIVE

   Uniunea  Naţională  a  Consiliilor  Judeţene  din  România   -   Biroul  de 

Reprezentare  de  la  Bruxelles,  prin  adresa  nr.  44/29.07.2010,  înregistrată  la 

Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.  7579  /  10.08.2010,  ne-a  adresat  invitaţia  de  a 

participa  alături  de  Confederaţia  Europeană  a  Puterilor  Locale  Intermediare 

(CEPLI),  în  care  UNCJR este  membru fondator,  la  evenimentele  organizate  de 

către Comitetul Regiunilor şi Comisia Europeană, cu ocazia „Săptămânii Europene 

a Regiunilor şi Oraşelor  - Open Days 2010”,   având drept titlu generic în acest an 

„ Europa 2010 – competitivitate, cooperare şi coeziune pentru  toate regiunile”. 

    Aceste  evenimente vor avea loc la Bruxelles – Belgia, în perioada 04 - 07 

octombrie 2010. 

   Vor avea loc peste 130 de seminarii, workshop-uri şi dezbateri, organizate 

cu concursul a 245 de regiuni, provincii şi oraşe europene şi 30 de companii, bănci, 

asociaţii şi universităţi. 



Confederaţia Europeană a Puterilor Locale Intermediare (CEPLI), în care 

UNCJR este membru fondator, participă la aceste evenimente cu trei parteneriate 

regionale.  Autorităţi  locale  de  nivel  intermediar  din  opt  ţări  europene,  inclusiv 

România,  vor  organiza  o  serie  de  şase  seminarii,  acoperind  cele  trei  tematici 

propuse  pentru  această  ediţie:  competitivitate,  cooperare  şi  coeziune,  elemente 

esenţiale pentru atingerea obiectivului Europa 2010. 

 Evenimentul din acest an îşi propune să reunească factorii de decizie atât 

din sectorul public, cât şi din cel privat pentru a-i face să se implice cât mai activ în 

construirea capacităţii administraţiilor publice şi a organismelor private.

Scopul acestor manifestări este de a încuraja un management solid şi eficient 

al noii generaţii de programe şi proiecte ale politicii regionale. 

           Participarea judeţului Ilfov la programul „Open Days 2010”, va avea ca efect 

îmbunătăţirea  vizibilităţii  şi  a  conexiunii  judeţului  Ilfov  cu  Bruxelles  –  ul  şi  cu 

restul Uniunii Europene. 

În acest sens, pentru promovarea unei imagini benefice pentru judeţul Ilfov, 

este  oportună  reprezentarea  la  aceste   evenimente,  în  cadrul  seminariilor  şi 

atelierelor de lucru care vor avea loc la Bruxelles în perioada sus-amintită. 

Faţă de cele precizate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe 

care îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

 Cristina MANICEA  Gheorghe ROMAN



                                                       

ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă

Nr. 8112 /  31.08. 2010

RAPORT

   Uniunea  Naţională  a  Consiliilor  Judeţene  din  România  este  membru 

fondator a Confederaţiei Europeane a Puterilor Locale Intermediare (CEPLI) şi, în 

această calitate participă la evenimentele organizate de către Comitetul Regiunilor 

şi Comisia Europeană, cu ocazia „Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor  -  

Open Days 2010”,   evenimente ce au drept titlu generic în acest an „ Europa 2010 – 

competitivitate, cooperare şi coeziune pentru  toate regiunile”. 

  „Săptămâna Europeană a Regiunilor şi  Oraşelor   -  Open Days  ” este un 

eveniment anual care începând cu anul 2003, când a fost organizat pentru prima 

dată, polarizează regiunile europene în jurul capacităţii lor de a crea noi locuri de 

muncă prin implementarea politicii de coeziune a Uniunii Europene. 

  În acest an, autorităţile  locale din opt ţări europene, inclusiv România, vor 

organiza  o  serie  de  şase  seminarii,  acoperind  cele  trei  tematici  propuse  pentru 

această  ediţie:  competitivitate,  cooperare  şi  coeziune,  elemente  esenţiale  pentru 

atingerea obiectivului Europa 2010. 



    Seminariile,  workshop-urile   şi  dezbaterile   din  cadrul   „Săptămânii  

Europene a Regiunilor şi Oraşelor  - Open Days 2010” se vor desfăşura  la Bruxelles 

– Belgia, în perioada 04 - 07 octombrie 2010. 

   Vor fi organizate peste 130 de seminarii, workshop-uri şi dezbateri, la care 

îşi vor aduce aportul 245 de regiuni, provincii şi oraşe europene şi 30 de companii, 

bănci, asociaţii şi universităţi.

Pentru  îmbunătăţirea  imaginii   judeţului  Ilfov  la  nivel  european  şi  a 

conexiunii  sale cu judeţele similare din cadrul Uniunii Europene,  este oportună 

participarea reprezentanţilor acestui judeţ la evenimentele mai sus menţionate. 

Contravaloarea diurnei, a cazării, transportului şi a cheltuielilor neprevăzute 

vor  fi  suportate  din bugetul  propriu  al  Consiliului  Judeţean Ilfov,  din capitolul 

51.02  –  autorităţi  executive,  articol  bugetar  20.06,  alin  20.06.02,  deplasări  în 

străinătate,  cheltuieli  autorizate pentru cazare şi  transport  iar la  art.  10.01 alin 

10.01.13 indemnizaţii de delegare, pentru diurnă. 

 Faţă  de cele relatate mai sus, s-a întocmit prezentul raport pentru a însoţi 

proiectul de hotărâre alăturat în vederea supunerii spre dezbatere şi aprobare. 

 DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DIRECŢIA ECONOMICĂ

 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ                                

              Director Executiv,      Director Executiv,

              Irina SULIMAN       Bogdan COSTEA

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă,

                                              Dorina DRĂGHICI  


