
                                                                               

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   I L F O V
C O N S I L I U L   J U D E Ţ E A N

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

Pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Ilfov nr. 19/2007
privind infiintarea Serviciului Judetean de Dezinsectie si  Ecologizare Mediu Ilfov

            Consiliul Judeţean Ilfov

Având în vedere:
-   Adresa Institutiei Prefectului – Judet Ilfov cu nr.11377/FP/13.07.2010 

inregistrata in institutia noastra cu nr. 6753/13.07.2010;
- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului 

Judeţean Ilfov înregistrată cu nr.          din          2010 ;
- Raportul comun al direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judetean 

inregistrat cu nr.       din          2010; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor 
Cetăţenilor ;

- Raportul de avizare al Comisiei de Buget, finante, banci, prognoze si studii 
economice;

- Prevederile O.U.G. nr. 63 /2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri 
financiare;  

- In temeiul prevederilor art. 91 alin.2, lit.c si  art. 97 din Legea 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicata, modificată şi completată;

H  O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Judetean de Dezinsectie si 

Ecologizare Mediu Ilfov - serviciu public de interes judetean cu personalitate 

juridica sub autoritatea  Consiliului Judeţean Ilfov, conform anexei 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2. Se aprobă Statul de Funcţii conform anexei 2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.

Art. 3 Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.19/07.03.2007 privind 

infiintarea Serviciului Judetean de Dezinsectie si  Ecologizare Mediu Ilfov, se 

modifica corespunzator.  

Art.4. Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, prin direcţiile de specialitate, 

va asigura aplicarea prezentei Hotărâri.

P R E Ş E D I N T E ,

 CRISTACHE   RĂDULESCU
                                                             
                                                                              

          Avizeaza,
                                        SECRETAR al  JUDETULUI

                                                                                   Monica TRANDAFIR

Nr………….  
     
Din ………………2010
     



                                                                                 

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN  ILFOV
         

Nr. ______ din ______2010

E X P U N E R E  D E   M O T I V E

In conformitate  cu   prevederile  O.U.G. nr. 63 /2010 pentru modificarea şi 
completarea  Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru 
stabilirea unor masuri financiare pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege 
autoritatea administratiei publice locale trebuie sa se incadreze in numarul maxim 
de posturi determinat potrivit prevederilor prezentului act normativ.

Avand  in  vedere    adresa  Institutiei  Prefectului  –  Judet  Ilfov  cu 
nr.11377/FP/13.07.2010 inregistrata in institutia noastra cu nr. 6753/13.07.2010 s-a 
comunicat numarul de posturi la nivelul Consiliului Judetean Ilfov  si s-a demarat 
punerea in aplicare a  prevederilor art.VI din O.U.G. nr. 63 /2010 ca in termen de 40 
de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, la propunerea presedintelui, 
consiliul judetean are obligatia   sa aprobe modificarile organigramei si sa reflecte 
din bugetul de venituri si cheltuieli  prevazut la art 1 alin 2 din Legea 273/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare prevederile art. III alin 1-3.

Stabilirea  numarului  maxim de  posturi  nu  se  aplica  capitolerlor  bugetare, 
invatamant si asigurari si asistenta sociala finantate din bugetele locale, precum si 
capitolul sanatate indiferent  de sursa de finantare.

Numarul maxim al posturilor pentru fiecare unitate administrativ teritoriala se 
stabileste dupa cum urmeaza:

1.Numarul  maxim  de  posturi  corespunzator  corespunzator  fiecarei  unitati 
administrative teritoriale  cu exceptia posturilor aferente functionarilor serviciului 
public  comunitar  local  de  evidenta  a  persoanelor,  politiei  comunitare  si  pazei 
obiectivelor  de interes judetean,  se stabileste  prin raportarea la  media  numarului 
locuitorilor aferenta, prevazuta in lege urmand etapele:

Etapa  I  –  se  calculeaza  raportul  dintre  numarul  de  locuitori  si  media 
locuitorilor corespunzatoare grupei din care face parte judetul;

Etapa II- Se calculeaza produsul dintre raportul rezultat in etapa I si numarul 
mediu al posturilor aplicat unitatii administrative teritoriale corespunzator grupei.



Numarul  maxim  al  posturilor  determinat  cuprinde  inclusive  functiile  de 
presedinte al consiliului judetean , vicepresedinte al consiliului judetean si secretar 
al judetului.

Pentru determinarea numarului maxim de posturi aferente Judetului Ilfov s-a 
luat in calcul numarul de locuitori al judetului transmis de catre Institutul National 
de Statistica –Directia Judeteana Ilfov respectiv 317.247 locuitori.

Dupa aplicarea bazei de calcul amintita mai sus, numarul total de posturi la 
nivelul Consiliului Judetean Ilfov inclusiv al serviciilor publice descentralizate  este 

de 351 de posturi,  iar numarul de posturi existente la prezenta data este de 
278 de posturi  dintre care pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean 
Ilfov este de 183 de posturi.

Organigrama si  Statul  de  functii  al  Serviciului  Judetean  de  Dezinsectie  si 
Ecologizare Mediu Ilfov, aprobata prin Hotararea de Consiliul nr.19 din 07.03.2007 
este  de 27 posturi  fapt  pentru care  propunem pastrarea a aceluiasi  numar  de 27 
posturi  deoarece   nu sunt incalcate prevederile  prevederile  O.U.G. nr. 63 /2010 
pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  273/2006  privind  finantele  publice 
locale, precum si stabilirea unor masuri financiare .

Organigrama si Statul de functii propuse corespund unei coordonari unitare la 
nivel  local,  in  sensul  prevederilor  legale,  cuantumul  salariilor  personalului 
corespunzator aparatului propriu incadrandu-se in bugetul de cheltuieli aprobat de 
consiliul judetean.

Avand  in  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  supunem  aprobarii  consiliului 
judetean Organigrama si statul de functii.

P R E S E D I N T E ,

CRISTACHE RADULESCU

VICEPRESEDINTE VICEPRESEDINTE

        ROMAN GHEORGHE MANICEA CRISTINA



                                                              

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN  ILFOV
       

Nr. ______ din ______2010

RAPORT

In conformitate  cu   prevederile  O.U.G. nr. 63 /2010 pentru modificarea şi 
completarea  Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru 
stabilirea unor masuri financiare pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege 
autoritatea administratiei publice locale trebuie sa se incadreze in numarul maxim 
de posturi determinat potrivit prevederilor prezentului act normativ.

Avand  in  vedere    adresa  Institutiei  Prefectului  –  Judet  Ilfov  cu 
nr.11377/FP/13.07.2010 inregistrata in institutia noastra cu nr. 6753/13.07.2010 s-a 
comunicat numarul de posturi la nivelul Consiliului Judetean Ilfov  si s-a demarat 
punerea in aplicare a  prevederilor art.VI din O.U.G. nr. 63 /2010 ca in termen de 40 
de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, la propunerea presedintelui, 
consiliul judetean are obligatia   sa aprobe modificarile organigramei si sa reflecte 
din bugetul de venituri si cheltuieli  prevazut la art 1 alin 2 din Legea 273/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare prevederile art. III alin 1-3.

Stabilirea  numarului  maxim de  posturi  nu  se  aplica  capitolerlor  bugetare, 
invatamant si asigurari si asistenta sociala finantate din bugetele locale, precum si 
capitolul sanatate indiferent  de sursa de finantare.

Numarul maxim al posturilor pentru fiecare unitate administrativ teritoriala se 
stabileste dupa cum urmeaza:

1.Numarul  maxim  de  posturi  corespunzator  corespunzator  fiecarei  unitati 
administrative teritoriale  cu exceptia posturilor aferente functionarilor serviciului 
public  comunitar  local  de  evidenta  a  persoanelor,  politiei  comunitare  si  pazei 
obiectivelor  de interes judetean,  se stabileste  prin raportarea la  media  numarului 
locuitorilor aferenta, prevazuta in lege urmand etapele:

Etapa  I  –  se  calculeaza  raportul  dintre  numarul  de  locuitori  si  media 
locuitorilor corespunzatoare grupei din care face parte judetul;

Etapa II- Se calculeaza produsul dintre raportul rezultat in etapa I si numarul 
mediu al posturilor aplicat unitatii administrative teritoriale corespunzator grupei.

Numarul  maxim  al  posturilor  determinat  cuprinde  inclusive  functiile  de 
presedinte al consiliului judetean, vicepresedinte al consiliului judetean si secretar al 
judetului.



Pentru determinarea numarului maxim de posturi aferente Judetului Ilfov s-a 
luat in calcul numarul de locuitori al judetului transmis de catre Institutul National 
de Statistica –Directia Judeteana Ilfov respectiv 317.247 locuitori.

Dupa aplicarea bazei de calcul amintita mai sus, numarul total de posturi la 
nivelul Consiliului Judetean Ilfov inclusiv al serviciilor publice descentralizate  este 
de 351 de posturi,  iar numarul de posturi existente la prezenta data este de 278 de 
posturi  dintre care pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Ilfov este 
de 183 de posturi.

Organigrama si  Statul  de  functii  al  Serviciului  Judetean  de  Dezinsectie  si 
Ecologizare Mediu Ilfov, aprobata prin Hotararea de Consiliul nr.19 din 07.03.2007 
este  de 27 posturi  fapt  pentru care  propunem pastrarea a aceluiasi  numar  de 27 
posturi  deoarece   nu sunt incalcate prevederile  prevederile  O.U.G. nr. 63 /2010 
pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  273/2006  privind  finantele  publice 
locale, precum si stabilirea unor masuri financiare .

Organigrama si Statul de functii propuse corespund unei coordonari unitare la 
nivel  local,  in  sensul  prevederilor  legale,  cuantumul  salariilor  personalului 
corespunzator aparatului propriu incadrandu-se in bugetul de cheltuieli aprobat de 
consiliul judetean.

Avand  in  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  supunem  aprobarii  consiliului 
judetean Organigrama si statul de functii.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRATIE PUBLICĂ 
DIRECTOR EXECUTIV

SULIMAN IRINA 

ŞEF BIROU RESURSE UMANE, 

POP FRANCO 
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