
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 

14/26.02.2010 privind încheierea unui Protocol de înfrăţire şi 

cooperare între Consiliul Judeţean Ilfov din România şi 

Provincia Jiangsu din Republica Populară Chineză

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

- Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-1/824 din 08.03.2010   

      înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub nr. 1391/17.03.2010.

- 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 servicii publice, sociale, comerţ, 

privatizare şi integrare europeană.

Potrivit prevederilor art.16 alin.1, 2, 3 şi 4; art.  91, alin. 1, lit.  e şi 

alin.6, lit. b şi art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, modificată şi completată;

În conformitate  cu prevederile art.41 din Legea nr.590/2003 privind 

tratatele,  înţelegerile  de  cooperare  internaţională  încheiate  de  autorităţile 

administraţiei publice locale.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1   Anexa prevăzută la art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ilfov nr. 14/2010 se modifică conform anexei ce face parte integrantă din 

prezenta Hotărâre. 

Art.2  Hotărârea Consiliului  Judeţean Ilfov nr.  14/2010 se modifică 

corespunzător.



Art.3 Direcţiile de specialitate ale 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................/................2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  14/2010  s-a 
aprobat  încheierea  unui  Protocol  de  înfrăţire  şi  cooperare  între 
Consiliul  Judeţean  Ilfov  din  România  şi  Provincia  Jiangsu  din 
Republica Populară Chineză. 

Potrivit  prevederilor  legale  prin  adresa  nr.  261/13.01.2010 
Consiliul Judeţean Ilfov a solicitat avizul  Ministerului Afacerilor 
Externe.

Conform art. 16 din Legea 215/2001 a Administratiei Publice 
Locale  avizele necesare trebuie emise în termen de 30 de zile de la 
primirea  solicitării.  În  caz  contrar  se  va  considera  că  nu  sunt 
obiecţii  şi  proiectul  respectiv  poate  fi  supus  spre  aprobare 
consiliului  local  sau  judeţean  interesat,  astfel  a  fost  adoptată 
Hotărârea nr. 14/2010.

După  adoptarea  Hotărârii  sus  menţionate,  în  şedinţa 
Consiliului  Judeţean  Ilfov  din  data  de  26.02.2010  Ministerul 



Afacerilor  Externe răspunde la adresa Consiliului  Judeţean Ilfov 
din luna ianuarie prin adresa   nr. H2-1/824/08.03.2010  acordând 
avizul  favorabil  Consiliului  Judeţean Ilfov pentru colaborarea în 
cauză cu rugămintea de a modifica primul paragraf al articolului 3 
astfel:”Părţile  vor  dezvolta  relaţii  de  colaborare,  potrivit 
competenţelor de care dispun şi în conformitate cu legislaţiile în 
vigoare în statele lor, în urmatoarele domenii:”

Faţă de cele precizate mai sus 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.............../....................2010

RAPORT

Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  14/2010  s-a 
aprobat  încheierea  unui  Protocol  de  înfrăţire  şi  cooperare  între 
Consiliul  Judeţean  Ilfov  din  România  şi  Provincia  Jiangsu  din 
Republica Populară Chineză. 

Potrivit  prevederilor  legale  prin  adresa  nr.  261/13.01.2010 
Consiliul Judeţean Ilfov a solicitat avizul Ministerului Afacerilor 
Externe.

Conform art. 16 din Legea 215/2001 a Administratiei Publice 
Locale  avizele necesare trebuie emise în termen de 30 de zile de la 
primirea  solicitării.  În  caz  contrar  se  va  considera  că  nu  sunt 
obiecţii  şi  proiectul  respectiv  poate  fi  supus  spre  aprobare 
consiliului local sau judeţean interesat. 

Prin  adresa  Ministerului  Afacerilor  Externe  nr.  H2-
1/824/08.03.2010  se  acordă  avizul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
pentru colaborarea în cauză cu rugămintea de a modifica primul 
paragraf  al  articolului  3  astfel:”Părţile  vor  dezvolta  relaţii  de 



colaborare, potrivit competenţelor de care dispun şi în conformitate 
cu legislaţiile în vigoare în statele lor, în urmatoarele domenii:”

Faţă  de  cele  precizate  mai  sus  am  intocmit  proiectul  de 
hotărâre  alăturat  pe  care  îl  supunem spre  dezbatere  şi  aprobare 
Consiliului Judeţean Ilfov.

 DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI  

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

          Director executiv,

           Irina SULIMAN

COMPARTIMENTUL DE INTEGRARE 

EUROPEANĂ ŞI REFORMĂ

Consilier,
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