
         ROMÂNIA
            JUDEŢUL ILFOV

               CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT  DE   HOTĂRÂRE

Privind numirea temporară a  doamnei POPESCU FLORENTINA-RAMONA 
în  funcţia de Director al Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială pentru 

Bolnavi Cronici Domneşti

Consiliul Judeţean Ilfov:
Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.30/22.04.2010 privind aprobarea structurii 
organizatorice  a  Centrului  Judeţean Ilfov  de Asistenţă  Socială  pentru  Bolnavi  Cronici 
Domneşti

Cererea  nr.  3782/30.04.2010  a  domnului   Stoian  Constantin,  prin  care  solicită 
trecerea din funcţia de director în  funcţia de director adjunct la Centrul Judeţean Ilfov de 
Asistenţă Socială pentru Bolnavi Cronici Domneşti;

Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov 
înregistrată cu nr...... din ................;

Raportul  comun  al  direcţiilor  de  specialitate  ale  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;

Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, 
protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;

  În  conformitate  cu  prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr.  70/2002  privind 
administrarea  unităţilor  sanitare  publice  de  interes  judeţean  şi  local  şi  a  prevederilor 
Hotărârii  Guvernului  nr.  412/2003  pentru  aprobarea  Normelor  privind  organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă  medico –sociale;

Prevederile  Legii  – Cadru nr.330/2009  privind salarizarea  unitară  a  personalului 
plătit din fonduri publice;



În temeiul prevederilor art. 91 alin.2, lit.c , art. 97 şi  art. 104 alin.2 lit.a din Legea 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se  aprobă  numirea  temporară  a   doamnei  POPESCU  FLORENTINA-
RAMONA  în  funcţia de Director al Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială pentru 
Bolnavi Cronici Domneşti.

Salariul  corespunzător  funcţiei  de  director  se  stabileşte  conform   legislaţiei  în 
vigoare prin contractul individual de muncă.

Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să  semneze  contractul 
individual de muncă, încheiat în conformitate cu prevederile legale.

Art.2  Începând cu  data  prezentei,  domnul  Stoian  Constantin  trece  pe  postul  de 
director adjunct  al Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială pentru Bolnavi Cronici 
Domneşti.

Salariul corespunzator funcţiei de director adjunct se stabileşte conform  legislaţiei 
în vigoare prin contractul individual de muncă.

Art.3  Începand cu data prezentei prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov 
nr.54/16.11.2004 îşi încetează aplicabilitatea.

Art.4 Centrul Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială pentru Bolnavi Cronici Domneşti 
şi  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  prin  direcţiile  de  specialitate,  vor  aduce  la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

  
          Avizează,

       SECRETAR AL JUDEŢULUI

               Monica TRANDAFIR
Nr.––––––––––––––
Din ––––––––––––––



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

RAPORT
Nr.––––––/–––––––2010

Prin   Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.30/22.04.2010  privind  aprobarea 
structurii organizatorice a Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială pentru Bolnavi 
Cronici Domneşti s-a înfiinţat postul de director adjunct. 
Urmare   cererii  Domnului  Stoian Constantin  cu nr………, acesta  trece   pe  postul  de 
director adjunct iar  doamna Popescu Florentina Ramona este propusa pentru  numirea 
temporara in functia de director la instituţia menţionată.

  Potrivit prevederilor art.104, alin.3 lit.c din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov îndeplineşte potrivit legii în relaţia 
cu consiliul judeţean următoarele: propune numirea, sancţionarea şi dispune suspendarea, 
modificarea şi încetarea raporturilor  de serviciu,  după caz,  a raporturilor de muncă,  în 
condiţiile legii pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

Potrivit  prevederilor  art.91  alin.3  lit.e  din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei 
publice  locale,  republicată  şi  modificată,  în  urma  propunerii  preşedintelui,  Consiliul 
Judeţean Ilfov  numeşte, sancţionează şi  dispune suspendarea,  modificarea şi  încetarea 
raporturilor  de  serviciu,  după  caz,  a  raporturilor  de  muncă,  în  condiţiile  legii  pentru 
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

Având  în  vedere  cele  prezentate,  în  temeiul  prevederilor  Legii  nr.  215/2001  a 
administraţiei publice locale, republicată şi modificată, s-a întocmit Proiectul de Hotărâre, 
alăturat pentru a fi supus spre  dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică,
    Director executiv,
  SULIMAN IRINA 

                                

   Şef birou Resurse Umane,
FRANCO POP



                

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

Nr._______ / _________ 2010
  

             EXPUNERE DE MOTIVE

Prin   Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.30/22.04.2010  privind  aprobarea 
structurii organizatorice a Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială pentru Bolnavi 
Cronici Domneşti s-a infiintat postul de director adjunct. 
Urmare  cererii  Domnului Stoian Constantin cu nr………din ………, acesta trece  pe 
postul de director adjunct iar doamna Popescu Florentina Ramona este propusa pentru 
numirea temporara in functia de director la instituţia menţionată.

  
Potrivit prevederilor  art.104,  alin.3  lit.c din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei 

publice locale, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov îndeplineşte potrivit legii în relaţia 
cu consiliul judeţean următoarele: propune numirea, sancţionarea şi dispune suspendarea, 
modificarea şi încetarea raporturilor  de serviciu,  după caz,  a raporturilor de muncă,  în 
condiţiile legii pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

Potrivit  prevederilor  art.91  alin.3  lit.e  din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei 
publice  locale,  republicată  şi  modificată,  în  urma  propunerii  preşedintelui,  Consiliul 
Judeţean Ilfov  numeşte, sancţionează şi  dispune suspendarea,  modificarea şi  încetarea 
raporturilor  de  serviciu,  după  caz,  a  raporturilor  de  muncă,  în  condiţiile  legii  pentru 
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

Având  în  vedere  cele  prezentate,  în  temeiul  prevederilor  Legii  nr.  215/2001  a 
administraţiei publice locale, republicată şi modificată, s-a întocmit Proiectul de Hotărâre, 
alăturat pentru a fi supus spre  dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU

           VICEPREŞEDINTE,                  VICEPREŞEDINTE, 
               Manicea Cristina                            Roman Gheorghe 
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