
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

 CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind încetarea numirii temporare a doamnei STAN DOINA DIANA din 

funcţia de Director al  Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Ilfov 

Consiliul  Judeţean  Ilfov ; 

Având în vedere  :  

-    Expunerea    de  motive  a  preşedintelui    şi  vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean  Ilfov  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu    nr............../ 

.......................2012

-    Raportul  direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 

înregistrat cu nr.............. /............................2012 ;

 -  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  cultură,  conservarea  monumentelor 

istorice, culte şi minorităţi;

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

   Prevederile  Ordonanţei  Guvernului  României  nr.118/2006  privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor aşezămintelor culturale;

Prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 

 



pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale,  precum  şi  pentru  stabilirea  unor  măsuri  financiare,  coroborate  cu 

prevederile  Legii  nr.  53/2003  –  republicată,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare  şi  cu  prevederile  Legii  -  cadru  nr.  284/2010  privind  salarizarea 

personalului  plătit  din  fonduri  publice,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare;

Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 189/2008 

privind  managementul  instituţiilor  publice  de  cultură  cu  modificările  şi 

completările ulterioare;

Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.32  din  02.08.2004  privind 

înfiinţarea  Centrului  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii 

Tradiţionale Ilfov

În conformitate cu prevederile art. 104 alin.3 lit.c din Legea nr.215/2001 

a administraţiei  publice locale, republicată, modificată şi completată;

În  temeiul  art.  91. alin. 2, lit.  e şi art.  97 din  Legea nr.215/2001  a 

administraţiei  publice locale, republicată, modificată şi completată:

HOTĂRĂŞTE :

Art.1   Începând cu data de..............................2012  se aprobă încetarea 

numirii temporare a doamnei STAN DOINA DIANA din funcţia de Director al 

Centrului  Judeţean  Pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale 

Ilfov.

Art.2  Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 28/2009 privind numirea 

temporară a doamnei STAN DOINA DIANA în funcţia de Director al Centrului 



Judeţean  Pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov  îşi 

încetează aplicabilitatea. 

Art.3 Centrul  Judeţean  Pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii 

Tradiţionale  Ilfov şi  direcţiile  de specialitate  din cadrul  Consiliului  Judeţean 

Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile 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 art.104 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, modificată şi completată,      

(1) Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele 

categorii principale de atribuţii:

    a)  atribuţii  privind  funcţionarea  aparatului  de  specialitate  al  consiliului 

judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor 

comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

    b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;

    c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului;

    d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi 

serviciile publice;

    e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean;

    f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean.

    (2)  În  exercitarea  atribuţiilor  prevăzute  la  alin.  (1)  lit.  a),  preşedintele 

consiliului judeţean:



    a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de 

organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi 

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 

comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

    b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 

raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile 

legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean.

    (3)  În  exercitarea  atribuţiilor  prevăzute  la  alin.  (1)  lit.  b),  preşedintele 

consiliului judeţean:

    a) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru 

pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;

    b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la 

modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean;

c)  propune  consiliului  judeţean  numirea,  sancţionarea,  modificarea  şi  

încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în 

condiţiile  legii,  pentru  conducătorii  instituţiilor  şi  serviciilor  publice  de  

interes judeţean.

Potrivit  dispoziţiilor  art.91  alin.1  lit.,,a,,  şi  alin.2  lit.,,e,,  din  Legea 

nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 

completată consiliul judeţean „numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea,  

modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor  

de  muncă,  în  condiţiile  legii,  pentru  conducătorii  instituţiilor  şi  serviciilor  

publice de interes judeţean.”



Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  28/2009  a  fost   numită 

temporar doamna STAN DOINA DIANA în funcţia de Director al Centrului 

Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov.

La începutul lunii noiembrie 2012  acesteia îi expiră detaşarea, astfel, în 

conformitate  cu  prevederile  legale  se  impune încetarea  numirii  temporare  a 

doamnei Stan Doina Diana din funcţia de director al Centrului Judeţean Pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov.

Având în vedere  prevederile  legale  am iniţiat  proiectul  de hotărâre  în 

vederea supunerii spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE
MARIAN PETRACHE 

 VICEPREŞEDINTE                                                     VICEPREŞEDINTE 
MANICEA CRISTINA                                                        MIHAI BARBU 



                                                    ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.____/__________ 2012
                                       

RAPORT

 

Potrivit  prevederilor  art.104  din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei 

publice locale, republicată, modificată şi completată,      

(1)  Preşedintele  consiliului  judeţean  îndeplineşte,  în  condiţiile  legii, 

următoarele categorii principale de atribuţii:

    a)  atribuţii  privind  funcţionarea  aparatului  de  specialitate  al  consiliului 

judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor 

comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

    b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;

    c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului;

    d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi 

serviciile publice;

    e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean;

    f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean.



    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), preşedintele 

consiliului judeţean:

    a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de 

organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi 

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 

comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

    b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 

raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile 

legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean.

    (3)  În  exercitarea  atribuţiilor  prevăzute  la  alin.  (1)  lit.  b),  preşedintele 

consiliului judeţean:

    a) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru 

pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;

    b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la 

modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean;

c)  propune  consiliului  judeţean  numirea,  sancţionarea,  modificarea  şi  

încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în 

condiţiile  legii,  pentru  conducătorii  instituţiilor  şi  serviciilor  publice  de  

interes judeţean.

Potrivit  dispoziţiilor  art.91  alin.1  lit.,,a,,  şi  alin.2  lit.,,e,,  din  Legea 

nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 

completată consiliul judeţean „  numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, 

modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de 

muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice 

de interes judeţean.”



Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  28/2009  a  fost   numită 

temporar doamna STAN DOINA DIANA în funcţia de Director al Centrului 

Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov.

La începutul lunii noiembrie 2012 acesteia îi expiră detaşarea. 

În  conformitate  cu  prevederile  legale  se  impune  încetarea  numirii 

temporare  a  doamnei  Stan Doina Diana  din  funcţia  de director  al  Centrului 

Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov.

Având în vedere prevederile legale am întocmit raportul în cauză pentru a însoţi 

proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ,                                                              DIRECŢIA ECONOMICĂ

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ                                                       

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                  DIRECTOR EXECUTIV,

Ionel Florin NAE                                                                                               Bogdan COSTEA

Şef Serviciu  Juridic-Contencios,                                                          Compartiment Resurse 
Umane

Avizare Legalitate Acte

Irina SULIMAN                                                                                        


