
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

CONVOCARE

          În conformitate cu prevederile art. 94, alin.1, din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei   publice   locale,   republicată  şi   ale  Regulamentului  de 

organizare şi funcţionare al Consiliului  Judeţean  Ilfov, se convoacă şedinţa 

ordinară a  Consiliului  Judeţean Ilfov  pentru miercuri 16 iunie 2010,  ora 

1200, 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  21.05.2010. 

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-

economice  cu  indicatorii  aferenţi,  pentru  proiectele  “  Modernizarea 

infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile în oraşul Buftea”, “ 

Crearea Parcului “Dintre flori” –Amenajarea arhitecturală şi peisagistică a 

acestuia,  oraşul  Buftea”,  “  Modernizarea  arhitecturală  şi  peisagistică  a 

spaţiilor  verzi  corespunzătoare  aliniamentelor  stradale  în  oraşul  Buftea”, 



“Dezvoltarea  şi  modernizarea  sistemului  de  iluminat  public  ,  cu  reţea 

subterană, în oraşul Buftea”, “ Crearea unei zone verzi de utilitate publică 

pentru cartierul Flămânzeni din oraşul  Buftea”, “Extinderea sistemului  de 

supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 

oraşul  Buftea”  în  cadrul  POR  Axa  prioritară  1-  Sprijinirea  dezvoltării 

durabile a oraşelor –poli urbani de creştere, Domeniul major de investiţie 

1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul : Centre urbane.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

                    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice  cu  indicatorii  aferenţi,  pentru  proiectul  “Modernizare 

arhitecturală  şi  peisagistică  a  spaţiilor  verzi  din  zona  de  blocuri  aferentă 

străzii  Lotusului  din oraşul  Voluntari”  din “Planul Integrat  de Dezvoltare 

Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, 

Axa  1-“Sprijinirea  dezvoltării  durabile  a  oraşelor  –  poli  urbani  de 

creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : 

Poli de dezvoltare urbană”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

                        4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice  cu  indicatorii  aferenţi,  pentru  proiectul  “Crearea  parcului  de 

interes public Pipera, din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov” din “Planul Integrat 

de  Dezvoltare  Urbană  a  Oraşului  Voluntari”  în  cadrul  Programului 

Operaţional  Regional,  Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării  durabile a oraşelor – 

poli urbani de creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, 

Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

                    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice  cu  indicatorii  aferenţi,  pentru  proiectul  “Achiziţionarea  şi 



instalarea  sistemului  de supraveghere  video  pentru  creşterea  siguranţei  şi 

prevenirea  criminalităţii  în  oraşul  Voluntari”  din  “Planul  Integrat  de 

Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional 

Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 

creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : 

Poli de dezvoltare urbană”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

                    6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico-

economice cu indicatoriiaferenţi, pentru proiectul “Modernizare drumuri în 

oraşul  Voluntari”  din  “Planul  Integrat  de  Dezvoltare  Urbană  a  Oraşului 

Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”DMI 1.1 – Planuri 

integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

                    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice  cu  indicatorii  aferenţi,  pentru  proiectul  “Dezvoltarea  şi 

modernizarea  sistemului  de iluminat  public,  cu reţea  subterană,  în  oraşul 

Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” 

în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de 

dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”.

                     8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice  cu  indicatorii  aferenţi,  pentru  proiectul  “Modernizare 

arhitecturală  şi  peisagistică  a  aliniamentelor  verzi  stradale  din  oraşul 

Voluntari  judeţul  Ilfov”  din  “Planul  Integrat  de  Dezvoltare  Urbană  a 

Oraşului  Voluntari”  în  cadrul  Programului  Operaţional  Regional,  Axa 

1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”DMI 



1.1  –  Planuri  integrate  de  dezvoltare  urbană,  Sub  –domeniul  :  Poli  de 

dezvoltare urbană”.      

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

              9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri Centrului 

Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  în 

vederea asocierii cu unele instituţii/persoane juridice din judeţul Ilfov, pentru 

promovarea unor proiecte de cultură şi sport pentru tineret.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

               10.  Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu 

Consiliul Local al comunei Brăneşti  ,  judeţul Ilfov în vederea realizării  unui 

obiectiv de interes public.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

          11. Proiect  de hotărâre pentru modificarea Hotărârii  Consiliului 

Judeţean Ilfov nr. 29/14.04.2003 privind înfiinţarea Centrului de Asistenţă şi 

Protecţie a Victimelor Traficului de Persoane – Ilfov.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

          12. Diverse

                                PREŞEDINTE

                         Cristache    Rădulescu

SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 

Monica Trandafir 


