
                 

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  vineri 18 decembrie 2009, 

ora 1100, 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 30.10.2009.

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

          2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 

judeţului Ilfov pe anul 2009.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

            3.  Proiect de hotărâre pentru 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, 

nr.98/19.06.2009 şi nr. 141/14.09.2009. 



       Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

          4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei 

pentru Protecţia Copilului a judeţului Ilfov.

    Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

 5.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului 

Judeţean  Ilfov  nr.  106/2005  privind  înfiinţarea  Comisiei  de  Evaluare  a 

Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Ilfov.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

          6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei Grupul 

de Acţiune Locală (GAL) Ilfov –Nord.

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

           7. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării fondurilor din 

cadrul  Programului  Naţional  de  Dezvoltare  Rurală,  măsura  431, 

“Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi 

animarea teritoriului”, sub – măsura 431.1 Construcţie de parteneriate public 

private, Faza 3, “Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia 

GAL”  de  către  Consiliul  Judeţean  Ilfov  prin  proiectul  “  Constituirea 

Grupului de Acţiune Locală (GAL) Ilfov Nord”.

    Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

            8. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurătorilor cadastrale de 

către S.C. TOPRO S.R.L. pentru drumurile şi obiectivele aferente acestora 

(acostamente, şanţuri, trotuare în interiorul localităţii, poduri-podeţe) aflate 

în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean 

Ilfov,  în  vederea  intabulării  acestora  de  către  Oficiul  de  Cadastru  şi 

Publicitate Imobiliară Ilfov.

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.



            9. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a 

Lacului  Snagov,  judeţul  Ilfov,  din  domeniul  public  al  statului  şi 

administrarea A.N. “Apele Române” în domeniul public al judeţului Ilfov şi 

administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

    Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.   

  10.  Proiect de hotărâre privind trecerea drumului DC 179, km. 2,5 –

km.  13,56,   din  administrarea  Consiliului  local  al  comunei  Periş  în 

administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.   

  11. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii băneşti elevilor 

din  judeţul  Ilfov  care  au  obţinut  rezultate  la  olimpiadele  şi  concursurile 

şcolare în anul şcolar 2008-2009.

       Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.   

            12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ratei dobânzii ce urmează a 

fi  percepută în cazul  vânzării  în rate a spaţiilor  cu destinaţia  de cabinete 

medicale.

      Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

            13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  spaţiului cu 

destinaţia de cabinet medical, situat în oraş Buftea, Strada Studioului nr.13, 

judeţ  Ilfov,  care  face  obiectul  contractului  de  concesiune  încheiat  între 

Consiliul  Judeţean Ilfov şi  doamna Toma Cornelia,  titulară  a Cabinetului 

Medical Individual Stomatologic Dr. Toma Cornelia.

      Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

             14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spaţiului cu 

destinaţia de cabinet medical, situat în oraş Buftea, Strada Studioului nr. 13, 

judeţ  Ilfov,  care  face  obiectul  contractului  de  concesiune  încheiate  între 



Consiliul Judeţean Ilfov şi domnul Pârvan Constantin titular al Laboratorului 

de Analize Medicale Constantin Pârvan.

       Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

               15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice  pentru  obiectivul  de  investiţii  “Creşterea  eficienţei  preparării 

Apei Calde Menajere (ACM) la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov , 

prin utilizarea energiilor regenerabile”.   

      Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

               16. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean 

Ilfov  cu  proiectul  “Creşterea  eficienţei  preparării  Apei  Calde  Menajere 

(ACM) la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, prin utilizarea energiilor 

regenerabile”,  în  cadrul  “Programului  de  înlocuire  sau  de  completare  a 

sistemelor  clasice  de  încălzire  cu  sisteme  care  utilizează  energie  solară, 

energie  geotermală  şi  energie  eoliană  ori  alte  sisteme  care  conduc  la 

îmbunătăţirea  calităţii  aerului,  apei  şi  solului  finanţat  prin  Administraţia 

Fondului de Mediu”.

      Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

               17. Proiect de hotărâre privind stabilirea :”Programului anual de 

achiziţii publice pe anul 2010”.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

18. Diverse.      

                                PREŞEDINTE

                         Cristache    Rădulescu



SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 

Monica Trandafir 


