
             
 

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

CONVOCARE

          În conformitate cu prevederile art. 94, alin.3, din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei   publice   locale,   republicată  şi   ale  Regulamentului  de 

organizare şi funcţionare al Consiliului  Judeţean  Ilfov, se convoacă şedinţa 

extraordinară a  Consiliului  Judeţean Ilfov  pentru luni 14 septembrie 2009, 

ora  11,  care  va  avea  loc  la  sediul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  din  strada 

Gheorghe Manu nr.18 sector 1 Bucureşti, cu următorul proiect de ordine de 

zi:

      1.  Aprobarea  procesului  verbal  al  şedinţei  ordinare  a  Consiliului 

Judeţean Ilfov din data de 31.08.2009.

      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 

judeţului Ilfov.

      3. Proiect de hotărâre privind deblocarea şi utilizarea fondului de rulment 

al Consiliului Judeţean Ilfov. 



4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico  – 

economice pentru obiectivul: “Proiectare şi asfaltare pe DC 101 Măgurele 

(DJ 401 A)-Dărăşti Ilfov (DJ 401 D), km.0+000- km. 4+500 şi Proiectare şi 

reparaţii  Pod pe DC 101 (DJ 400) din DJ 401 A Aluniş – Dărăşti  Ilfov, 

km.0+300”  obiectiv  finanţat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  1256/2005 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru 

aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea 

cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele 

telefonice”.      

         5.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  documentaţiei  tehnico-

economice pentru obiectivul: “Proiectare şi execuţie asfaltare pe DC 143 (DJ 

143) Dragomireşti Deal – Limită de judeţ Giurgiu, km. 0+000 – km. 4+970” 

obiectiv  finanţat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  1256/2005  privind 

modificarea  şi  completarea  Hotărârii  Guvernului  nr.577/1997  pentru 

aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale , alimentarea 

cu apă a satelor , conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele 

telefonice.

      6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Ilfov  nr.  3/23.01.2008  privind  participarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu 

proiectul  “Modernizare  sistem  rutier  pe  DJ  100  Tronson  IV  Afumaţi  – 

Găneasa km 17+200 – km 21+500 în cadrul licitaţiei de finanţare lansate 

prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“ Îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport regionale şi locale”.

       7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Ilfov  nr.  4/23.01.2008  privind  participarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu 

priectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 100 Tronson V Găneasa-Brăneşti 

km  21+500  –km  28+700  în  cadrul  licitaţiei  de  finanţare  lansate  prin 



intermediul  Programului  Operaţional  Regional,  Axa  2  –  “Îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport regionale şi locale”. 

        8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului  Judeţean  Ilfov,  nr.52/27.03.2009  privind  definitivarea 

“Programului  anual  de  achiziţii  publice  pe  anul  2009”,  modificată  şi 

completată de Hotărârile Consiliului Judeţean Ilfov nr. 60/22.04.2009 şi nr. 

98/19.06.2009.

        9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la 

Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  108  din  19.06.2009  privind 

“Ordinea de priorităţi pentru extinderea reţelelor electrice de joasă tensiune 

în localităţile judeţului Ilfov pentru anul 2009”. 

       10.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea trecerii  în  administrarea 

Consiliului  Judeţean  Ilfov  –  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi 

Protecţia Copilului Ilfov, a imobilului Cămin Spital Bălăceanca (Centrul de 

Recuperare  şi  Reabilitare  Neuropsihiatrică  Bălăceanca),  situat  în  comuna 

Cernica, judeţul Ilfov, aflat în domeniul public al comunei Cernica.

        11.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  Planului  de Analiză  şi 

acoperirea Riscurilor al judeţului Ilfov pe anul 2009.

       12. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu 

proiectul “Dezvoltarea şi dotarea serviciilor profesioniste pentru intervenţii 

în  situaţii  de  urgenţă  în  regiunea  Bucureşti  Ilfov”  în  cadrul  Programului 

Operaţional Regional, Axa Prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.3.

13. Proiect de hotărâre privind trecerea unor spaţii situate în imobilul 

indicativ cazarmă Otopeni aflate în domeniul public al judeţului Ilfov din 

administrarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  în  administrarea  Inspectoratului 

pentru Situaţii de urgenţă Codrii Vlăsiei al judeţului Ilfov



        14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea :”Programului de măsuri şi 

acţiuni  pentru  prevenirea  şi  combaterea  lunecuşului  şi  înzăpezirii  pe 

drumurile  judeţene  din  judeţul  Ilfov  pe  perioada  timpului  nefavorabil 

specific iernii 2009-2010”. 

       15.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-

economice pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 101 B, DN 1 

– Snagov- Gruiu, km. 17+000- km. 35+000”în vederea obţinerii de finanţări 

nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 – 

“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.      

       16.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea Studiului  de Fezabilitate 

pentru obiectivul:  “Asfaltare (1,5 km.) şi reparaţii  pod (km. 2+600) peste 

râul  Dâmboviţa,  pe  DC 55 Cernica  –  Bălăceanca”  obiectiv  finanţat  prin 

Hotărârea  Guvernului  nr.  1256/2005  privind  modificarea  şi  completarea 

Hotărârii  Guvernului  nr.  577/1997  pentru  aprobarea  Programului  privind 

pietruirea  drumurilor  comunale,  alimentarea  cu  apă  a  satelor,  conectarea 

satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice.”    

      17.Diverse.

                               PREŞEDINTE

                         Cristache    Rădulescu    

 

SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 

Monica Trandafir 


