
               

  R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării unui Studiu de oportunitate 

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrată sub nr. .............. din ......................2012.

- Raportul  comun al direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Ilfov înregistrat sub nr................... din .........................2012.

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

economice a Consiliului Judeţean Ilfov; 

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

-  Raportul  de avizare al  Comisiei  de învăţământ,  sănătate,  familie,  protecţie 

socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism; 

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

privatizare şi integrare europeană;



În  conformitate  cu  prevederile  art.  91  alin.(1),  lit.d)  şi  f)  coroborat  cu 

prevederile alin. (5) lit. a), pct.5 şi 6 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, modificată şi completată,

În temeiul prevederilor  art. 97 şi art. 115 alin.(1) lit. c din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE :

Art.1   Se aprobă efectuarea unui Studiu de oportunitate privind promovarea 

obiectivului atragerii tinerilor spre sport de performanţă în judeţul Ilfov.

Art.2  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           PREŞEDINTE,

Marian  PETRACHE

            

  AVIZEAZĂ

                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Monica TRANDAFIR 

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

Din................



R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN 

Nr._____/________2012

EXPUNERE DE MOTIVE 

Potrivit  prevederilor  art.  91  alin.  1  din  Legea  nr.  215/2001 a  administraţiei 

publice locale republicată, modificată şi completată,

    (1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

    a)  atribuţii  privind  organizarea  şi  funcţionarea  aparatului  de  specialitate  al 

consiliului  judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor  publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;

    c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;

    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională;

    f) alte atribuţii prevăzute de lege.

    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean:

5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean:

    a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:

    1. educaţia;

    2.  serviciile  sociale  pentru  protecţia  copilului,  a  persoanelor  cu  handicap,  a 

persoanelor  vârstnice,  a  familiei  şi  a  altor  persoane  sau  grupuri  aflate  în  nevoie 

socială;

    3. sănătatea;



    4. cultura;

    5. tineretul;

    6. sportul;

    7. ordinea publică;

    8. situaţiile de urgenţă;

    9. protecţia şi refacerea mediului;

    10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

    11. evidenţa persoanelor;

    12. podurile şi drumurile publice;

    13.  serviciile  comunitare  de  utilitate  publică  de  interes  judeţean,  precum  şi 

alimentarea cu gaz metan;

    14. alte servicii publice stabilite prin lege;

Pentru promovarea şi dezvoltarea activităţii sportive de performanţă în judeţul 

Ilfov,  în principal  a  fotbalului  este  necesară întocmirea/  elaborarea  unui  studiu de 

oportunitate pentru a decide situaţia preluării echipei de fotbal CS Concordia Chiajna, 

echipă aflată în Liga – a I a în fotbalul naţional, de către Consiliul Judeţean Ilfov, şi 

unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov.

Promovarea şi dezvoltarea activităţii  de performanţă în judeţul nostru are ca 

obiectiv atragerea tinerilor spre sport, şi a jucătorilor tineri spre marea performanţă, 

astfel, este necesară elaborarea studiului de oportunitate în cauză.

Având în vedere cele menţionate, am iniţiat Proiectul de Hotărâre alăturat  pe 

care îl supunem spre analiză şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

  Marian PETRACHE

VICEPREŞEDINTE,                                 VICEPREŞEDINTE,

             Mihai BARBU                               Cristina MANICEA



  

R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN 

Nr._____/________2012

RAPORT      

Potrivit  prevederilor  art.  91  alin.  1  din  Legea  nr.  215/2001 a  administraţiei 

publice locale republicată, modificată şi completată,

    (1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

    a)  atribuţii  privind  organizarea  şi  funcţionarea  aparatului  de  specialitate  al 

consiliului  judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor  publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;

    c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;

    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională;

    f) alte atribuţii prevăzute de lege.

    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean:

5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean:

    a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:

    1. educaţia;

    2.  serviciile  sociale  pentru  protecţia  copilului,  a  persoanelor  cu  handicap,  a 

persoanelor  vârstnice,  a  familiei  şi  a  altor  persoane  sau  grupuri  aflate  în  nevoie 

socială;

    3. sănătatea;



    4. cultura;

    5. tineretul;

    6. sportul;

    7. ordinea publică;

    8. situaţiile de urgenţă;

    9. protecţia şi refacerea mediului;

    10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

    11. evidenţa persoanelor;

    12. podurile şi drumurile publice;

    13.  serviciile  comunitare  de  utilitate  publică  de  interes  judeţean,  precum  şi 

alimentarea cu gaz metan;

    14. alte servicii publice stabilite prin lege;

Pentru promovarea şi dezvoltarea activităţii sportive de performanţă în judeţul 

Ilfov,  în principal  a  fotbalului  este  necesară întocmirea/  elaborarea  unui  studiu de 

oportunitate pentru a decide situaţia preluării echipei de fotbal CS Concordia Chiajna, 

echipă aflată în Liga – a I a în fotbalul naţional, de către Consiliul Judeţean Ilfov, şi 

unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov.

Promovarea şi dezvoltarea activităţii  de performanţă în judeţul nostru are ca 

obiectiv atragerea tinerilor spre sport, şi a jucătorilor tineri spre marea performanţă, 

astfel, este necesară elaborarea studiului de oportunitate în cauză.

Având în vedere cele prezentate, am întocmit prezentul raport pentru a însoţi 

proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                     DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                              DIRECTOR EXECUTIV,

Ionel Florin NAE                                                                                               Bogdan COSTEA

Şef Serviciu  Juridic-Contencios Avizare Legalitate Acte
Irina SULIMAN
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