
ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

                                           PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

  privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov 
cu Asociaţia  Sportivă  Fotbal  Club Lindab  Ştefăneşti, Judeţul Ilfov, 
pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

-  Adresa  Asociaţiei  Sportive  Fotbal  Club Lindab  Ştefăneşti, Judeţul Ilfov, 

înregistrată  la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 7387 din 04.08.2010;

          -    Expunerea de motive a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov  înregistrată cu  nr. 7601/10.08.2010;

-  Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

înregistrat cu  nr. 7602/10.08.2010;

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si 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;

Ţinând seama de prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Centrului   Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ilfov 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 32/02.08.2004;

 În temeiul art. 91, alin 1 lit ,,e”, alin 6, lit.,,a” şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  (1) Se  aprobă  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  prin  Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Asociaţia 

Sportivă   Fotbal   Club Lindab  Ştefăneşti,  Judeţul  Ilfov pentru  promovarea  unor 

programe de educaţie şi sport pentru tineret.

         (2) În vederea asocierii prevăzute la alin. (1), Consiliul Judeţean Ilfov, va 

aloca  Centrului  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale 

Ilfov suma de  10.000 lei în funcţie  de  veniturile încasate la  bugetul  local  al 

judeţului   Ilfov.

Art. 2 Condiţiile de asociere sunt cele prevăzute în contractul de asociere ce se 

va încheia cu respectarea legislaţiei în materie între  Centrul Judeţean Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Asociaţia  Sportivă  Fotbal  Club Lindab 

Ştefăneşti, Judeţul Ilfov

Art. 3. Consiliul Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri.

PREŞEDINTE

CRISTACHE RĂDULESCU

                                                                                           Avizează,
                                                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                                                    Monica Trandafir

Nr. ..........
Din .................2010



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr________/__________2010

EXPUNERE  DE  MOTIVE

În  anul  2004  a  fost  înfiinţat  Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov în conformitate cu prevederile legale.

În  vederea  realizării  atribuţiilor  prevăzute  de  lege  Centrul  Judeţean  pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov iniţiază şi desfăşoară proiecte 

şi  programe  în  domeniul  educaţiei  permanente,  urmărind  cu  consecvenţă,  printre 

altele şi următoarele:

- elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă

- iniţierea unor proiecte şi programe pentru tineret

Printre  atribuţiile  sale  principale  se  numără  şi  iniţierea  şi  sprijinirea 

programelor şi proiectelor pentru tineret iar pentru îndeplinirea acestora se propune 

asocierea  Consiliului  Judeţean Ilfov prin  Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu   Asociaţia  Sportivă  Fotbal  Club Lindab 

Ştefăneşti,  Judeţul  Ilfov,  pentru promovarea unor programe de educaţie  şi  sport 

pentru tineret.

În  exercitarea  atribuţiilor  prevăzute  de  art.  91  din  Legea  nr.  215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată, consiliul judeţean 

hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane ori 

străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;



Având  în  vedere  cele  prezentate  şi  ţinând  cont  de  prevederile  legale  în 

materie, am iniţiat  proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl supunem spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE

CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,
  
 Gheorghe Roman                                                                  Cristina Manicea



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr________/__________2010

R A P O R T

În  exercitarea  atribuţiilor  prevăzute  de  art.  91  din  Legea  nr.  215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată, consiliul judeţean 

hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane ori 

străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;

În  anul  2004  a  fost  înfiinţat  Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov în conformitate cu prevederile legale.

În vederea realizării atribuţiilor prevazute de lege Centrului  Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov iniţiază şi desfăşoară proiecte 

şi  programe  în  domeniul  educaţiei  permanente,  urmărind  cu  consecvenţă,  printre 

altele şi următoarele:

- elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;

- iniţierea unor proiecte şi programe pentru tineret;

Printre  atribuţiile  sale  principale  se  numără  şi  iniţierea  şi  sprijinirea 

programelor şi proiectelor pentru tineret. 

Asocierea Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea 

şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Asociaţia  Sportivă  Fotbal  Club Lindab 

Ştefăneşti, Judeţul Ilfov, pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport 

pentru tineret se va materializa printr-un contract de asociere încheiat între cele două 

părţi.



Faţă de cele precizate şi de prevederile legale în materie s-a întocmit proiectul 

de  hotărâre  alăturat  pe  care  îl  supunem  spre  dezbatere  şi  adoptare  în  şedinţa 

Consiliului Judeţean Ifov.

Direcţia Economică                             Directia Juridică şi Administraţie Publică
        Director Executiv                                                     Director Executiv

        Bogdan Costea                                                            Irina Suliman

Serviciu  Juridic Contencios,                                                                Birou Buget, 
 Avizare Legalitate Acte                                                            Venituri şi Cheltuieli 
      Şef serviciu                                                                                       Şef birou, 

    Adela Steliana Ralea                                                                    Marilena Pădure 

 
Întocmit  Grigore Elena   
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