
        ROMÂNIA
                                                     JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                           PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de parteneriat privind dezvoltarea  şi implementarea 
proiectului ,,Creşterea  accesului  la servicii  de prevenţie  medicală  primară  pentru 

copiii şi adolescenţii din România.Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică  în rândul 
copiilor  şi adolescenţilor din România’’

Consiliul Judeţean Ilfov

    Având în vedere:

- Adresa Clubului  Sportiv  Scolar  Ilfov  nr. 688/12.10.2010, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Ilfov sub nr._______ 2010;

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov înregistrată sub nr............din...........;

- Raportul  compartimentelor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean 

Ilfov înregistrat cu nr...........din............;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

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

economice ;

- În conformitate cu prevederile art.91 alin.1  lit. “b”; lit. “e”; lit. “f” ,  alin.3 

lit.”d”; alin 6 lit.”a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 a dministraţiei publice 

locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

                                         HOTĂRĂŞTE:

           Art.1   Se aprobă   încheierea   unui  Acord  de parteneriat  privind  dezvoltarea  şi 

implementarea  Proiectului ,,Creşterea accesului la servicii de prevenţie  medicală  primară 



 pentru  copiii  şi adolescenţii din România. Alimentaţia  sănătoasă  şi activitatea  fizică  în 

rândul copiilor  şi adolescenţilor  din România’, între Consiliul Judeţean Ilfov şi  Direcţia 

de  Sănătate   Publică   Ilfov,   Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Ilfov,  Instituţia  Prefectului 

Judeţului  Ilfov,  Consiliul  Local  Buftea,  Şcoala  Nr.  2  Buftea,  Grădiniţa  cu  Program 

Prelungit  nr. 3, Clubul  Sportiv  Scolar  Ilfov , C.J.R.A.E.  Ilfov.

Art.2  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze acordul 

de parteneriat  prevăzut de art.1

Art.3  Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să  desemneze 

persoana responsabilă în vederea aplicării  prevederilor acordului menţionat.

Art.4  Direcţiile  de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                          PREŞEDINTE,

                                    Cristache  RĂDULESCU

  

Avizează,
    SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                      Monica TRANDAFIR
                                                                         

Nr ………..
Din ………………2010



ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ________din___________2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin adresa nr. 688 din 12.10.2010, Clubul  Scolar  Sportiv Ilfov  solicită  în calitate 
de partener  în derularea  Microproiectului  European  ,, Start  spre  sănătate ’’finanţat  de 
guvernul  norvegian’’ care are ca obiectiv organizarea  de  competiţii   sportive : Cros-
Domeniul Stirbey, minifotbal-  sala de sport  a oraşului  Buftea   şi  tennis  de masă- sala de 
sport  a Gr. Sc.’’D-na  Chiajna’’pentru  dezvoltarea  de  activităţi sportive.

Având  în vedere faptul  ca  o societate  prosperă   se  bazează  pe  promovarea  unor 
principii  sănătoase  de viaţă, instituţiile  şi autorităţile  publice  din România, în strânsă 
colaborare  cu  societatea  civilă, consimt  crearea   unui parteneriat  interinstituţional  care 
să  sprijine  la  nivel   local   actiuni  concrete   şi   susţinute,  în vederea  stopării    şi 
inversării  tendinţei   de creştere  a  supraponderabilităţii  şi obezităţii  în rândul copiilor  şi 
adolescenţilor  din România  până  în anul  2020, prin  promovarea  unui   stil  de viaţă 
sănătos  bazat  pe o  alimentaţie  echilibrată  şi  mişcare.
         Potrivit  art. 91 alin.6 lit. a  din   Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice 
locale,Consiliul  Judeţean Ilfov ,,  hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea 
cu persoane juridice române ori  străine,  inclusiv  cu parteneri  din societatea civilă,  în  
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de  
interes public judeţean;’’

Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supunem 
spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU 

VICEPREŞEDINTE,                                                 VICEPREŞEDINTE,

 Cristina MANICEA                                                      Gheorghe ROMAN



                                         
                                                        ROMÂNIA

JUDEŢUL   ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

        Nr. ________din___________2010

RAPORT

Având  în vedere faptul  ca  o societate  prosperă   se  bazează  pe  promovarea  unor 

principii  sănătoase  de viaţă, instituţiile  şi autorităţile  publice  din România, în strânsă 

colaborare  cu  societatea  civilă, consimt  crearea   unui parteneriat  interinstituţional  care 

să  sprijine  la  nivel   local   actiuni  concrete   şi   susţinute,  în vederea  stopării    şi 

inversării  tendinţei   de creştere  a  supraponderabilităţii  şi obezităţii  în rândul copiilor  şi 

adolescenţilor  din România  până  în anul  2020, prin  promovarea  unui   stil  de viaţă 

sănătos  bazat  pe o  alimentaţie  echilibrată  şi  mişcare.

Prin adresa nr. 688 din 12.10.2010, Clubul  Scolar  Sportiv Ilfov  solicită  în calitate 

de partener  în derularea  Microproiectului  European  ,, Start  spre  sănătate ’’finanţat  de 

guvernul  norvegian’’ care are ca obiectiv organizarea  de  competiţii   sportive : Cros-

Domeniul Stirbey, minifotbal-  sala de sport  a oraşului  Buftea   şi  tennis  de masă- sala de 

sport  a Gr. Sc.’’D-na  Chiajna’’pentru  dezvoltarea  de  activităţi sportive.

        Potrivit  art. 91 alin.6 lit. a  din   Legea nr. 215  /2001  a administraţiei  publice  locale  

, Consiliul  Judeţean Ilfov ,,  hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu  

persoane  juridice  române  ori  străine,  inclusiv  cu  parteneri  din  societatea  civilă,  în  

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de  

interes public judeţean;’’



 Faţă de cele prezentate, am întocmit Proiectul de hotărâre, supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

                                        DIRECŢIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV,

Bogdan Costea
      

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI                                    Serviciul Juridic-Contencios, 
           ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                                     Avizare Legalitate Acte
               DIRECTOR EXECUTIV,                                                      Şef serviciu

                       Irina Suliman                                                        Adela-Steliana Ralea
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