
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov: 

Având în vedere:

AA

Avizul  Agenţiei  Naţionale  a  Funcţionarilor  Publici  cu  nr…………

din……………..2012;

Expunerea   de   motive   a   Preşedintelui   şi   Vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Ilfov înregistrată cu nr..............din.....................2012; 

Raportul  comun  al  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului 

Judeţean Ilfov înregistrat cu  nr.  ............... din ................  2012;

-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală, 

juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor 

cetăţeneşti;

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

studii economice;

 



În conformitate cu prevederile art.107 alin.1 din Legea nr. 188/1999 

privind  Statutul  Funcţionarilor  publici,  republicată,  cu  modificările  şi 

completările  ulterioare  coroborate  cu prevederile  art.III  din  Ordonanţa  de 

Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.  273/2006 privind  finanţele  publice  locale,  precum şi  pentru  stabilirea 

unor măsuri financiare, cu prevederile Legii nr. 53/2003 – republicată, cu 

modificările  şi  completările  ulterioare  şi  cu  prevederile  Legii  -  cadru nr. 

284/2010  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice,  cu 

modificările şi completările ulterioare ;

Hotărârea Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.18/09.03.2012  privind 

aprobarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012;

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.85/2012 privind reorganizarea 

Serviciului Public de Cooperare Internă şi Internaţională a judeţului Ilfov; 

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.86 /2012 privind reorganizarea 

Autorităţii de Transport Ilfov ;

     În  temeiul  prevederilor art. 45 , art.91 alin.1 lit. a coroborat cu alin. 2 lit.c 

art. 97, art. 98  şi art. 104 alin.1 lit.a corroborat cu alin. 2 lit. a din Legea  nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Începând  cu  data  de……………2012  se  aprobă  modificarea 

organigramei aparatului de specialitate al Consiliului  Judeţean Ilfov conform 

anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2 Începând  cu  data  de…………… 2012  se  aprobă  modificarea 

statului de funcţii al aparatului de specialitate al  Consiliului  Judeţean Ilfov 

conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3  Hotărârea Consiliului  Judeţean Ilfov nr.  84/2010 se modifică 

corespunzător. 

Art.4 Direcţiile  de specialitate  din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 

vor aduce  la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

MARIAN PETRACHE

                                                                 Avizează,                          
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                             Monica Trandafir

Nr. _______

Din _______________ 2012

                                            



 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr………..din………………2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit prevederilor art. 104 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale – republicată modificată şi completată :

    (1)  Preşedintele  consiliului  judeţean  îndeplineşte,  în  condiţiile  legii,  

următoarele categorii principale de atribuţii:

    a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului  

judeţean,  a  instituţiilor  şi  serviciilor  publice  de  interes  judeţean  şi  a 

societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

iar potrivit prevederilor alin. 2 al art. 104 din legea invocată mai sus 

În  exercitarea  atribuţiilor  prevăzute  la  alin.  (1)  lit.  a),  preşedintele  

consiliului judeţean:

    a)  întocmeşte  şi  supune  spre  aprobare  consiliului  judeţean 

regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul  

de funcţii  şi  regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de  

specialitate,  precum  şi  ale  instituţiilor  şi  serviciilor  publice  de  interes  

 



judeţean  şi  ale  societăţilor  comerciale  şi  regiilor  autonome  de  interes  

judeţean;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.  63/2010 pentru  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  273/2006 

privind  finanţele  publice  locale,  precum  şi  pentru  stabilirea  unor  măsuri 

financiare  pentru  îndeplinirea  atribuţiilor  prevăzute  de  lege  autoritatea 

administraţiei publice locale trebuie să se încadreze în numărul maxim de 

posturi determinat potrivit prevederilor legale.

În prezent la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov inclusiv al serviciilor 

descentralizate numărul total de posturi comunicat de Instituţia Prefectului – 

Judeţul Ilfov este de 464 posturi, dintre care 58 sunt vacante.

Pentru buna desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate dar şi al 

eficientizării  activităţii  acestuia  se  consideră  oportună  înfiinţarea  unei 

direcţii care să aibă ca obiect de activitate atragerea fondurilor europene şi 

derularea  proiectelor  cu  finanţare  externă  sau  internă  prin  modificarea 

organigramei existente  la  Consiliul Judeţean Ilfov, organigramă aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 84/2010.

Având în vedere reorganizarea unor instituţii publice din subordinea 

Consiliului judeţean Ilfov ca servicii fără personalitate juridică în subordinea 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, în speţă reorganizarea 

Serviciului  de  Cooperare  Internă  şi  Internaţională  a  Judeţului  Ilfov  , 

reorganizarea Autorităţii de Transport Ilfov se modifică organigrama şi este 

necesară  modificarea  şi  a  statului  de  funcţii  prin  cuprinderea  în  cadrul 

acestuia a posturilor nou create.

Organigrama şi statul de funcţii propuse corespund unei coordonări 

unitare la nivel local, în sensul prevederilor legale.



 Totodată  menţionăm  faptul  că,  cuantumul  salariilor  personalului 

corespunzător aparatului de specialitate se încadrează în bugetul de venituri 

şi cheltuieli aprobat de consiliul judeţean. 

Având în vedere cele precizate şi ţinând cont de prevederile legale în 

materie,  am iniţiat  Proiectul  de Hotărâre alăturat  pe care îl  supunem spre 

dezbatere şi adoptare plenului Consiliului Judeţean Ilfov .

PREŞEDINTE,

      MARIAN PETRACHE

VICEPREŞEDINTE                                                               VICEPREŞEDINTE

MIHAI BARBU                                                                 CRISTINA MANICEA 



   ROMÂNIA

           JUDEŢUL ILFOV
               CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. ................ din ................... 2012

  

R A P O R T

În prezent la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov inclusiv al serviciilor 

descentralizate numărul total de posturi comunicat de Instituţia Prefectului – 

Judeţul Ilfov este de 464 posturi, dintre care 58 sunt vacante.

Pentru buna desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate dar şi al 

eficientizării activităţii acestuia prin reorganizarea unor instituţii publice din 

subordinea  Consiliului  Judeţean  ca  servicii  fără  personalitate  juridică  în 

aparatul de specialitate al consiliului , se consideră oportună înfiinţarea unei 

direcţii care să aibă ca obiect de activitate atragerea fondurilor europene şi 

derularea  proiectelor  cu  finanţare  externă  sau  internă  prin  modificarea 

organigramei existente  la  Consiliul Judeţean Ilfov, organigramă aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 84/2010.

Potrivit  prevederilor  art.  104 alin 1 lit  a  din Legea nr.  215/2001 a 

administraţiei publice locale – republicată modificată şi completată :

    (1)  Preşedintele  consiliului  judeţean  îndeplineşte,  în  condiţiile  legii,  

următoarele categorii principale de atribuţii:

    a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului  

judeţean,  a  instituţiilor  şi  serviciilor  publice  de  interes  judeţean  şi  a 

societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

 



Potrivit prevederilor alin. 2 al art. 104 din legea invocată anterior:

În  exercitarea  atribuţiilor  prevăzute  la  alin.  (1)  lit.  a),  preşedintele  

consiliului judeţean:

    a)  întocmeşte  şi  supune  spre  aprobare  consiliului  judeţean 

regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul  

de funcţii  şi  regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de  

specialitate,  precum  şi  ale  instituţiilor  şi  serviciilor  publice  de  interes  

judeţean  şi  ale  societăţilor  comerciale  şi  regiilor  autonome  de  interes  

judeţean;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.  63/2010 pentru  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  273/2006 

privind  finanţele  publice  locale,  precum  şi  pentru  stabilirea  unor  măsuri 

financiare  pentru  îndeplinirea  atribuţiilor  prevăzute  de  lege  autoritatea 

administraţiei publice locale trebuie să se încadreze în numărul maxim de 

posturi determinat potrivit prevederilor legale.

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, am întocmit prezentul raport pentru a însoţi Proiectul de Hotărâre în 

cauză. 

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică

Director executiv,

Ionel Florin NAE

Şef Birou Resurse Umane                            Şef serviciu juridic contencios

avizare, legalitate acte, 

Franco POP                                                                        Irina SULIMAN
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