
ROMÂNIA
  JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind   revocarea  parţială a  unor  Hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov 

  

Consiliul Judeţean Ilfov;
   Având în vedere:

         - Expunerea de motive a preşedintelui şi a vicepreşedinţilor Consiliului 

Judeţean Ilfov, înregistrată sub nr………..din ………..2012;

        - Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 

înregistrat sub nr. ………., din ……….....2012;

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

         Ţinand cont de prevederile Legii nr 554/2004, modificată şi completată, a 

contenciosului administrative;

         În  temeiul  art.  91,  alin.  1,  lit.  f  şi  art.  97 din  Legea nr.215/2001,  a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completăril ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 (1)  Se aprobă revocarea art.1 punctul 3 şi punctul 11, din Hotărârea 

Consiliului Judeţean Ilfov  nr.114/07.09.2010  privind  aprobarea  acordării unui 

sprijin  financiar  pentru  unele  parohii  din judeţul  Ilfov;

(2) Celelalte  prevederi  ale  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

nr.114/07.09.2010 rămân neschimbate .



Art.2   (1)  Se  aprobă  revocarea  art.1  punctele  3  –  19,  din  Hotărârea 

Consiliului Judeţean Ilfov nr.145/14.12.2010 privind  aprobarea   acordării  unui 

sprijin  financiar  pentru unele  parohii din judeţul   Ilfov ;

(2) Celelalte  prevederi  ale Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

nr.145/14.12.2010  rămân neschimbate .

Art.3 (1)  Se aprobă revocarea art.  1 lit.,,b” punctul 2, lit.,,e”, lit.  ,,f” şi 

lit.,,g”,   din  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.78/11.05.2011  privind 

asocierea  Consiliului Judeţean  Ilfov  cu unele  Consilii  Locale din Judeţul  Ilfov 

în vederea  realizării  unor  obiective  de interes  public;

(2) Celelalte  prevederi  ale Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

nr.78/11.05.2011 rămân neschimbate.

Art.4 (1)   Se aprobă revocarea art. 4, art.6 alin.1 obiectiv 1, alin.2, art.7, 

art.8,  art.  10-  15,  din  Hotărârea   Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.146/22.09.2011 

privind asocierea   Consiliului  Judeţean Ilfov  cu unele   Consilii   Locale   din 

Judeţul  Ilfov în vederea  realizării  unor  obiective  de interes  public;

 (2)  Celelalte  prevederi  ale Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

nr.146/22.09.2011  rămân neschimbate .

 Art.5  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
MARIAN   PETRACHE 

Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir
Nr. ______

Din _______________2012



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr._______/__________ 2012

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform  atribuţiilor 

sale consiliul judeţean a următit şi  sprijinirea, în condiţiile legii, atât a activitatii 

consiliilor locale cât şi a cultelor religioase. 

Prin  Hotărârea Guvernului   nr.1470/2002  au  fost  aprobate   Normele 

metodologice  pentru  aplicarea  prevederilor  Ordonanţei  Guvernului  nr.  82/2001 

privind  stabilirea  unor  forme  de  sprijin  financiar  pentru  unităţile  de  cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

Conform  prevederilor  art. 35. alin.  (1) din  Legea nr. 273/2006  privind 

finanţele   publice  locale,  autorităţile  deliberative  pot  aproba  colaborarea  sau 

asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale. Colaborarea ori 

asocierea  se  realizeaza  pe  baza  de contracte  de asociere,  în  care  se  prevăd  şi 

sursele  de  finanţare  reprezentînd  contribuţia  fiecărei  autorităţi  a  administraţiei 

publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii 

principali de credite, în conditiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local 

implicat în colaborare sau asociere.” 

Potrivit  prevederilor  din   capitolul  „  Încetarea  contractului”,  capitol 

prevăzut în contractele de asociere încheiate între Consiliul Judeţean Ilfov şi unele 

localităţi din judeţ,  acestea încetează prin neîndeplinirea obiectului contractului.

La nivelul  Consiliul Judeţean Ilfov, în ultima perioadă au fost inregistrate 

executări silite,  urmare hotărârilor judecătoreşti rămase definitive si irevocabile, 



avand ca obiect diverse  pretenţii, fiind  necesar a se face plata debitelor în cauză. 

În prezent, Consiliul Judeţean Ilfov se confruntă cu o capacitate financiară 

dificilă, aflându-se în imposibilitatea indeplinirii obiectivelor pentru care au fost 

încheiate unele contracte de asociere. 

Având  în vedere  capacitatea  financiară  deficitară   a Consiliului Judeţean, 

în vederea stabilizării acestei situaţii,  propunem revocarea parţială a Hotărârilor 

Consiliului  Judeţean  Ilfov  privind  aprobarea  acordării  unui  sprijin  financiar 

pentru Arhiepiscopia  Bucureştilor  -  Parohia Chitila  III-  oraşul  Chitila,  Parohia 

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - comuna Cernica, Parohia Ciorogârla I, Parohia 

Ciorogârla  II,  Parohia  Dârvari  –  comuna  Ciorogârla,  Parohia  Sinteşti-comuna 

Vidra,   Parohia Domneştii  de Jos, Parohia Clinceni,  Parohia Săftica – comuna 

Baloteşti, Parohia Baloteşti, Parohia Nicolae Bălcescu- oraşul Volunatri, Parohia 

Dobroeşti,  Parohia  Gruiu,  Parohia  Chitila  2-oraşul  Chitila,  Parohia  Izvorani- 

Ciolpani, Parohia Naşterea Maicii Domnului- comuna  Ciolpani, Parohia Sf. Mare 

Mucenic Dimitrie – oraşul Voluntari, Parohia Atârnaţi - oraşul Buftea şi  Parohia 

Dobroşeşti  -  comuna  Snagov,  respectiv  Hotărârile  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

privind  aprobarea  asocierii cu  Consiliile Locale Corbeanca, Dragomireşti Vale, 

Măgurele, Gruiu, 1 Decembrie, Chitila, Periş, Snagov,  Ştefăneştii de Jos, pentru 

administrarea domeniului public şi privat al localităţii în cauză .

Faţă de cele  menţionate şi prevederile legale în vigoare, am iniţiat Proiectul 

de Hotărâre alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi  aprobare Consiliului 

Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

Marian   Petrache

VICEPREŞEDINTE,                                             VICEPREŞEDINTE,
Manicea Cristina                                                    Mihai  Barbu
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Nr._______/__________ 2012
RAPORT

Prin  Hotărârea Guvernului   nr.1470/2002  au  fost  aprobate   Normele 

metodologice  pentru  aplicarea  prevederilor  Ordonanţei  Guvernului  nr.  82/2001 

privind  stabilirea  unor  forme  de  sprijin  financiar  pentru  unităţile  de  cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. 

Conform  prevederilor  art. 35. alin.  (1) din  Legea nr. 273/2006  privind 

finanţele   publice  locale,  autorităţile  deliberative  pot  aproba  colaborarea  sau 

asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale. Colaborarea ori 

asocierea  se  realizeaza  pe  baza  de contracte  de asociere,  în  care  se  prevăd  şi 

sursele  de  finanţare  reprezentînd  contribuţia  fiecărei  autorităţi  a  administraţiei 

publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii 

principali de credite, în conditiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local 

implicat în colaborare sau asociere.” 

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform  atribuţiilor 

sale, consiliul judeţean a următit şi  sprijinirea, în condiţiile prevederilor legale sus 

menţionate, atât a activitatii consiliilor locale cât şi a cultelor religioase. 

Potrivit prevederilor din  capitolul „Încetarea contractului”, capitol prevăzut 

în contractele de asociere încheiate între Consiliul Judeţean Ilfov şi unele localităţi 

din judeţ,  acestea încetează prin neîndeplinirea obiectului contractului.

La nivelul  Consiliul Judeţean Ilfov, în ultima perioadă au fost inregistrate 

executări silite,  urmare hotărârilor judecătoreşti rămase definitive si irevocabile, 



avand ca obiect diverse  pretenţii, fiind  necesar a se face plata debitelor în cauză. 

În prezent, Consiliul Judeţean Ilfov se confruntă cu o capacitate financiară 

dificilă, aflându-se în imposibilitatea indeplinirii obiectivelor pentru care au fost 

încheiate unele contracte de asociere. 

Ţinând cont de cele precizate mai sus, în vederea stabilizării acestei situaţii, 

s-a propus revocarea parţială a unor Hotărâri  ale Consiliului Judeţean Ilfov, în 

ceea ce priveşte aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru  unele parohii din 

Judeţul  Ilfov precum şi  a  altor  Hotărâri  ale  Consiliului  Judeţean Ilfov privind 

asocierea  în  vederea  realizării  în  comun a  unui  obiectiv  de  interes  public,  în 

conformitate cu prevederile  legale,  pentru imposibilitatea  realizării  obiectivelor 

propuse, în speţă art.1 punctul 3 şi punctul 11 din Hotărârea  Consiliului Judeţean 

Ilfov nr.114/07.09.2010; art.1 punctele 3 - 19 din Hotărârea  Consiliului Judeţean 

Ilfov  nr.145/14.12.2010;  art.  1 lit.,,b”  punctul  2,  lit.,,e”,  lit.  ,,f”  şi  lit.,,g”  din 

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.78/11.05.2011; art. 4, art.6 alin.1 obiectiv 

1,  alin.2,  art.7,  art.8,  art.  10-  15  din  Hotărârea   Consiliului  Judeţean  Ilfov 

nr.146/22.09.2011.

Menţionăm că articolele hotărârilor menţionate mai sus nu au produs efecte 

juridice.

Faţă  de  cele   menţionate  şi  prevederile  legale  în  vigoare,   am întocmit 

prezentul  raport  pentru  a  însoţi   Proiectul  de  Hotărâre  alăturat,  supus  spre 

dezbatere şi  aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                    DIRECŢIA   JURIDICĂ  ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

 DIRECTOR EXECUTIV                                                              DIRECTOR EXECUTIV,

   Bogdan Costea                                                                                              Ionel Florin Nae  

   

Şef Birou Buget Venituri Cheltuieli                                       Şef Serviciul Juridic- Contencios,

                                                                               Avizare  Legalitate  Acte

 Marilena Pădure                                                                                            Irina Suliman
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