
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  30  septembrie 2009,  ora 

11. 00, care va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Ilfov, str.Ghe.Manu 

nr.18, sector 1 Bucureşti, cu următorul proiect de ordine de zi:

          1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Judeţean Ilfov din data de 14.09.2009.

          2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Ilfov nr.136/2009 privind rectificarea  bugetului local al 

judeţului Ilfov pe anul 2009.

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

         3. Proiect de hotărâre privind deblocarea şi utilizarea fondului de 

rulment al Consiliului Judeţean Ilfov. 

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 



4.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea  anexei  la 

Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  108  din  19.06.2009  privind 

“Ordinea de priorităţi pentru extinderea reţelelor electrice de joasă tensiune 

în localităţile judeţului Ilfov pentru anul 2009”. 

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.     

        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul:  “Asfaltare  (1,5  km.)  şi  reparaţii  pod  (km.  2+600)  peste  râul 

Dâmboviţa,  pe  DC  55  Cernica  –  Bălăceanca”  obiectiv  finanţat  prin 

Hotărârea  Guvernului  nr.  1256/2005  privind  modificarea  şi  completarea 

Hotărârii  Guvernului  nr.  577/1997  pentru  aprobarea  Programului  privind 

pietruirea  drumurilor  comunale,  alimentarea  cu  apă  a  satelor,  conectarea 

satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice.”

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

         6. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.  

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

        7. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

8.Proiect  de  hotărâre  privind  numirea  reprezentantului  Consiliului 

Judeţean   Ilfov  în  Adunarea  Generală  a  Acţionarilor  a   APA-CANAL 

ILFOV S.A.

 Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

        9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice  pentru  anul  2010,  pentru  aparatul  de  specialitate  al  Consiliului 

Judeţean  Ilfov  şi  serviciile  publice  subordonate:  Direcţia  Generală  de 



Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov şi Serviciul Public Comunitar 

de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Ilfov.

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

         10.  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. 

         11. Proiect de hotarâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate cu 

indicatorii  tehnico-economici”  aferent  proiectului  “  Reabilitarea, 

modernizarea,  extinderea  şi  echiparea infrastructurii  sociale  la  Centrul  de 

Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani-judeţul Ilfov”.

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

          12. Proiect de hotarâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate cu 

indicatorii  tehnico-economici”  aferent  proiectului  “  Reabilitarea, 

modernizarea,  extinderea  şi  echiparea infrastructurii  sociale  la  Centrul  de 

Plasament nr. 5 Periş-judeţul Ilfov”.

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

           13. Proiect de hotarâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate cu 

indicatorii  tehnico-economici”  aferent  proiectului  “  Reabilitarea, 

modernizarea,  extinderea  şi  echiparea infrastructurii  sociale  la  Centrul  de 

Plasament nr. 6 Voluntari -judeţul Ilfov”.

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

            14. Proiect de hotarâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate cu 

indicatorii  tehnico-economici”  aferent  proiectului  “  Reabilitarea, 

modernizarea,  extinderea  şi  echiparea  infrastructurii  sociale  la  Centrul 

Maternal “Mama şi Copilul” Săftica -judeţul Ilfov”. 



     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

          15. Proiect de hotarâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate cu 

indicatorii  tehnico-economici”  aferent  proiectului  “  Reabilitarea, 

modernizarea,  extinderea  şi  echiparea  infrastructurii  sociale  la  Centrul 

Medico Social Domneşti -judeţul Ilfov”.

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.  

          16. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu 

Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  (DGASPC) 

Ilfov  pentru  dezvoltarea  de  proiecte  de  interes  judeţean  şi  accesarea 

fondurilor  aferente  Programului  Operaţional  Regional  2007-2013  Axa 

prioritară  3  –  Îmbunătăţirea  infrastructurii  sociale,  Domeniul  major  de 

intervenţie  3.2  –  Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/extinderea  şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov. 

          17. Proiect  de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  tehnico 

economice  pentru  obiectivul  de  investiţii  “  Panouri  solare  la  Spitalul  de 

Psihiatrie  Eftimie Diamandescu Balăceanca pentru preparerea Apei Calde 

Menajere (ACM)-faza studiu de fezabilitate” .

       Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

           18. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov 

cu proiectul ”Creşterea eficienţei preparării Apei Calde Menajere (ACM) la 

Spitalul  de  Psihiatrie  Eftimie  Diamandescu  Balăceanca  prin  utilizarea 

energiilor  regenerabile”,  în  cadrul  “Programului  de  înlocuire  sau  de 

completare  a  sistemelor  clasice  de  încălzire  cu  sisteme  care  utilizează 

energie solară  energia geotermală şi  energia eoliană ori  alte  sisteme care 

conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului , apei şi solului.”  

   Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.



           19. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 

23/2009  privind  aprobarea  propunerii  de  trecerea  a  imobilului  “Cazarma 

1148” situat în comuna Jilava, judeţul Ilfov,din domeniul public al statului şi 

administrarea  Ministerului  Apărării  Naţionale  în  domeniul  public  al 

judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

     Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

20. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea asocierii Consiliului 

Judeţean  Ilfov  prin  Centrul   Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea 

Culturii Tradiţionale Ilfov cu  „Asociaţia Sportivă Victoria Brăneşti” pentru 

promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret

   Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean 

Ilfov  prin  Centrul   Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii 

Tradiţionale  Ilfov  cu   ,,Fotbal  Club  Snagov”  pentru  promovarea  unor 

programe de educaţie şi sport pentru tineret

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean 

Ilfov  prin  Centrul   Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii 

Tradiţionale  Ilfov  cu   Baza  Sportivă   Clinceni  pentru  promovarea  unor 

programe de educaţie şi sport pentru tineret

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

23.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  spaţiului  cu 

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

judeţ  Ilfov,  care  face  obiectul  contractului  de  concesiune  încheiat  între 

Consiliul Judeţean Ilfov şi doamna Tudoriţa Călinoiu.

Iniţiatori :  Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ilfov.

          24. Diverse.



           -Raport  privind  deplasarea  domnului  vicepreşedinte  Roman 

Gheorghe la întâlnirea de la Malmo Suedia.

               -Raport privind deplasarea domnului consilier Ofiţeru Cornel la 

întâlnirea de la Malmo Suedia.

                               PREŞEDINTE

                         Cristache    Rădulescu

 

SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 

Monica Trandafir 




