
ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului  Judeţean Ilfov nr. 106/2005 privind 

înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Ilfov 

Consiliul Judeţean Ilfov; 

Având în vedere: 
-  Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov, 
înregistrată cu nr. ________/________.2009; 
- Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov, 

înregistrat cu nr. ________/________.2009 ;
- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi 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  buget  finanţe,  bănci,  programe  şi  studii 

economice;
Ţinând cont de:
-  prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru persoanele cu handicap, cu modificările 
şi completările ulterioare;

- prevederile Legii  nr.  329/2009 privind reorganizarea  unor autorităţi  şi  instituţii 
publice,  raţionalizarea  cheltuielilor  publice,  susţinerea  mediului  de  afaceri  şi 
respectarea  acordurilor-cadru  cu  Comisia  Europeană  şi  Fondul  Monetar 
Internaţional

În temeiul art. 91 alin. 1, lit. ,,f”, art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, modificată şi completată; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. I. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“De la  data  intrării  în  vigoare  a  Legii  nr.  329/2009 (respectiv  12.11.2009) 

indemnizaţia  de şedinţă pentru fiecare  membru  al  Comisiei  este  egală cu 1% din 
indemnizaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov.” 



Art. II.  Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 106/26.10.2005 se modifică 
corespunzător.

Art.  III.  Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  şi 
Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Ilfov  vor  asigura 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE, 

CRISTACHE RĂDULESCU 

Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr._______
Din _______2009



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr_________/____________2009

EXPUNERE DE MOTIVE

În  conformitate  cu  prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr.  14/2003  privind 

privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  Autorităţii  Naţionale  pentru 

persoanele cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,  a fost înfiinţată 

Comisia  de  evaluare  a  persoanelor  cu  handicap  pentru  adulţi,  în  subordinea 

Consiliului Judeţean Ilfov, comisie compusă din 5 persoane.

La data de 09.11.2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Legea 

nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru 

cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Articolul 15 din actul normativ menţionat prevede următoarele:

“De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie  

2010,  indemnizatia  prevazuta  la  art.  13  alin.  (9)  din  Ordonanta  Guvernului  nr.  

14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru  

Persoanele  cu  Handicap,  aprobata  cu  modificari  si  completari  prin  Legea  nr.  

239/2003,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  este  egala  cu  1%  din  

indemnizatia  presedintelui  consiliului  judetean,  respectiv  a primarilor  sectoarelor  

municipiului Bucuresti”. 

Potrivit  prevederilor  legale  în  vigoare,  1%  din  indemnizaţia  Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ilfov reprezintă suma de 65,78 lei. 

http://www.legestart.ro/Lege-nr-239-din-2003-(MTY3NTg-).htm
http://www.legestart.ro/Lege-nr-239-din-2003-(MTY3NTg-).htm
http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-14-din-2003-(MTY3NTk-).htm
http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-14-din-2003-(MTY3NTk-).htm


Având în vedere cele prezentate s-a iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care 

îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PRESEDINTE,

CRISTACHE RADULESCU

VICEPRESEDINTE,                                                     VICEPRESEDINTE,

Cristina MANICEA                                                          Gheorghe ROMAN 



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr____________/____________2009

RAPORT

În  conformitate  cu  prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr.  14/2003  privind 

privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  Autorităţii  Naţionale  pentru 

persoanele cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,  a fost înfiinţată 

Comisia  de  evaluare  a  persoanelor  cu  handicap  pentru  adulţi,  în  subordinea 

Consiliului Judeţean Ilfov, comisie compusă din 5 persoane.

La data de 09.11.2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Legea 

nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru 

cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Articolul 15 din actul normativ menţionat prevede următoarele:

“De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie  

2010,  indemnizatia  prevazuta  la  art.  13  alin.  (9)  din  Ordonanta  Guvernului  nr.  

14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru  

Persoanele  cu  Handicap,  aprobata  cu  modificari  si  completari  prin  Legea  nr.  

239/2003,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  este  egala  cu  1%  din  

indemnizatia  presedintelui  consiliului  judetean,  respectiv  a primarilor  sectoarelor  

municipiului Bucuresti”. 

Potrivit  prevederilor  legale  în  vigoare,  1%  din  indemnizaţia  Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ilfov reprezintă suma de 65,78 lei. 

http://www.legestart.ro/Lege-nr-239-din-2003-(MTY3NTg-).htm
http://www.legestart.ro/Lege-nr-239-din-2003-(MTY3NTg-).htm
http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-14-din-2003-(MTY3NTk-).htm
http://www.legestart.ro/Ordonanta-nr-14-din-2003-(MTY3NTk-).htm


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

s-a întocmit Proiectul de hotărâre alăturat în vederea supunerii dezbaterii şi adoptării 

Consiliului Judeţean Ilfov.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI                                                                DIRECŢIA ECONOMICĂ
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
DIRECTOR EXECUTIV                                                                   DIRECTOR EXECUTIV
         Irina Suliman                                                                                     Bogdan Costea
   

Serviciu juridic-contencios,
Avizare legalitate acte,
 Şef serviciu
Adela-Steliana Ralea
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