
ROMÂNIA
  JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind  revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov 

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:

- Adresa Instituţiei Prefectului  nr.2818/FN/29.02.2012, înregistrata la Consiliul 

Judetean Ilfov cu nr. 1585/01.03.2012

-  Expunerea  de  motive  a  preşedintelui  şi  a  vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov, înregistrată sub nr. 1609, din 01.03.2012;

- Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 

înregistrat sub nr. 1610, din 01.03.2012;

– 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 administrativ

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

administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov nr. 
1/06.02.2012,  privind  încetarea  de  drept  a  calităţii  de  consilier  judeţean  a  
domnului Nae Nicolae.

Art.2 Se aprobă revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean Ilfov  nr. 



2/06.02.2012,  privind  încetarea  de  drept  a  calităţii  de  drept  a  calităţii  de  
consilier judeţean a domnului Enache Lucian.

Art.3  Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.3/06.02/2012, privind  desemnarea  unui  reprezentant  al  Casei  Corpului  
Didactic Ilfov.

Art.4 Se aprobă revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean Ilfov   nr. 
4/06.02.2012,  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  
101/2011 privind participarea Spitalului Clinic Judeţean  de Urgenţă Ilfov la  
proiectul  ASEC – Acces la servicii  e-sănătate complexe prin implementarea 
unui sistem informatic integrat în cadrul liniei de finanţare POS CCE, Axa III  
-3.2.4.

Art.5 Se  aprobă  revocarea Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov nr. 
5/06.02.2012,  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  
180/2009  privind  aprobarea  cererii  de  finanţare  aferentă  proiectului  
Reabilitarea,  modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrstrcturii  
sociale la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani – judeţul Ilfov în cadrul 
POR, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.  

Art.6 Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean Ilfov  nr. 
6/06.02.2012,  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  
107/2011  privind  depunerea  cererii  de  finanţare  aferentă  proiectului  
Reabilitarea,  modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrstrcturii  
sociale la Centrul Medico social- Domneşti- judeţul Ilfov în cadrul POR, Axa 
prioritară 3, Domeniul Major de intervenţie 3.2.

Art.7 Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov nr. 
7/06.02.2012,  privind  aprobarea  studiului  de  oportunitate  şi  iniţierea  
procedurii  de  concesionare  prin  licitaţie  publică  a  unor  imobile  situate  în  
comuna  Periş,  judeţul  Ilfov,  aflate  în  domeniul  public  al  judeţului  Ilfov  şi  
administrarea Consiliului Judeţean Ilfov. 

Art.8 Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 
8/06.02.2012,  privind  darea  în  administrare  Serviciului  de  ambulanţă 
Bucureşti Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Ilfov, situat în 
comuna Baloteşti, sat Săftica, judeţul Ilfov.

Art.9 Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov nr. 
9/06.02.2012,  privind organizarea reţelei  şcolare a unităţilor  de învaţământ 
special din judeţul Ilfov.

Art.10  Se aprobă revocarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov   nr. 
10/06.02.2012,  privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al  
judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul privat al  



judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
Art.11  Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

nr.11/06.02.2012,  privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor  
individuale ale personalului contractual din cadrul unităţilor sanitare publice  
cu paturi din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.

Art.12  Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.12/06.02.2012,  privind  stabilirea  preţurilor  medii  la  produsele  agricole 
pentru anul 2011.

Art.13  Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.13/06.02.2012, privind aprobarea trecerii   unui    imobil   din  domeniul  
public  al  judeţului  Ilfov   şi   administrarea  Consiliului   Judeţean Ilfov    în  
domeniul privat al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov. 

Art.14  Se aprobă revocarea  Hotărârii  Consiliului Judeţean Ilfov  nr. 
14/06.02.2012, privind  constituirea  comisiei  pentru  efectuarea  cercetării  
prealabile  în  vederea  declarării  utilităţii  publice  pentru  lucrări  de  interes  
public local în oraşul Buftea şi comuna Mogoşoaia judeţul Ilfov.

Art.15  Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.15/06.02/2012,  privind  darea  în  administrare  serviciului  de  ambulanţă 
Bucureşti Ilfov a unor spaşii din imobilul aflat în domeniul public al judeţului  
Ilfov, situat în oraşul Buftea.

Art.16  Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.16/06.02/2012, privind  desemnarea  unui  reprezentant  al  Consiliului  
Judeţean Ilfov în Comisia de orientare Şcolară şi Profesională.

Art.17  Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.18/06.02.2012, privind aprobarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul  
2012.

Art.18  Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.19/06.02/2012, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul  
Amenajare intersecţia Prelungirea Ghencea Domneşt.i 

Art.19  Se aprobă revocarea  Hotărârii  Consiliului Judeţean Ilfov nr. 
20/06.02.2012,  privind asocierea consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local  
al comunei Clinceni în vederea realizării unor obiective de interes public,

Art.20 Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.21/06.02.2012,  privind  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  Consiliul  
Local al comunei Moara Vlăsiei în vederea realizării unui obiectiv de interes  
public.



Art.21  Se aprobă revocarea  Hotărârii  Consiliului Judeţean Ilfov  nr. 
22/06.02.2012 – privind asocierea consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local  
al comunei Grădiştea în vederea realizării unor obiective de interes public.

Art.22 Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.23/06.02.2012-  privind  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  Consiliul  
Local al comunei Tunari în vederea realizării unui obiectiv de interes public,

Art.23 Se aprobă revocarea  Hotărârii  Consiliului Judeţean Ilfov  nr. 
24/06.02.2012 – privind asocierea consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local  
al comunei Cernica în vederea realizării unor obiective de interes public,

Art.24 Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.25/06.02.2012-  privind  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  Consiliul  
Local al comunei Dărăşti în vederea realizării unui obiectiv de interes public

Art.25 Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
Hotărârea nr. 26/06.02.2012 – privind asocierea consiliului Judeţean Ilfov cu  
Consiliul Local al comunei Ciorogârla în vederea realizării unui obiectiv de  
interes public

Art.26 Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.27/06.02.2012-  privind  asocierea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  Consiliul  
Local  al  oraşului  Popeşti-Leordeni  în  vederea  realizării  unor  obiective  de 
interes public

Art.27 Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.28/06.02.2012-  privind  modificarea  şi  completaarea  Hotărârii  CJI  nr.  
116/2010  de  modificare  a  Hotărârii  CJI  nr.  187/2009  privind  aprobarea 
contribuţiei  judeţului  Ilfov  prin  Consiliul  Judeţean  Ilfov  la  proiectul  “ 
Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă şi canalizare din  
judeşul  Ilfov”,  privind  aprobarea  garantării  unei  finanţări  rambursabile 
interne în valoare de 1.336.822 euro,

Art.28 Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.29/06.02.2012, privind stabilirea Programului anual de achiziţii publice pe 
anul 2012.

Art.29 Se aprobă revocarea  Hotărârii  Consiliului Judeţean Ilfov nr. 
30/06.02.2012-  privind  aprobarea  Organigramei,  ştatului  de  funcţii  şi  
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului Clinic Judeţean de  
Urgenţă Ilfov.

Art.30 Se aprobă revocarea  Hotărârii  Consiliului Judeţean Ilfov nr. 
31/06.02.2012  –  privind  aprobarea  Planului  strategic  pntru  anul  2012  al  
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov



Art.31 Se  aprobă  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov 
nr.32/06.02.2012- privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin 
Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  
Ilfov  cu  Asociaţia  Club  Sportiv  Popeşti  Leordeni,  Judeţul  Ilfov,  pentru  
promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret,

Art.32 Se aprobă revocarea  Hotărârii  Consiliului Judeţean Ilfov nr. 
33/06.02.2012 –privind  aprobarea  asocierii  Consiliului  Judeţean  Ilfov  prin 
Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  
Ilfov cu Asociaţia Club Sportiv Berceni, Judeţul Ilfov, pentru promovarea unor  
programe de educaie şi sport pentru tineret, 

Art. 33  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 
vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. ______
Din _______________2012



        ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr. ______/____________ 2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin adresa Instituţiei Prefectului  nr.2818/FN/29.02.2012, înregistrată la 

Consiliul Judetean Ilfov cu nr.1585/01.03.2012 se aduce la cunoştinţă faptul că 

prin  Hotărârile  nr.1-33  adoptate  în  şedinţa  din  06.02.2012  au  fost  încălcate 

prevederile art.44 alin.1 coroborat  cu art.54 alin.4 din  Legea nr.  215/2001 a 

administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare.

Rapoartele  de  avizare  ale  comisiilor  de  specialitate   ale  Consiliului 

judeţean  Ilfov,  invocate  în  preambulul  Hotărarilor  nr.1-33/2012  şi  anexate 

acestora, au fost considerate ca fiind de analizare, fără să se decidă asupra lor, 

iar unele rapoarte nu erau semnate de preşedinţii comisiilor respective.

Pe considerentele arătate mai sus s-a solicitat  revocarea hotărârilor  în 

cauză.

Facem  precizarea  că  Hotărarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

nr.17/06.02.2012 privind utilizarea excedentului annual al bugetului local şi-a 

produs efecte juridice, termenul limită de rambursare a creditului BRD fiind în 



luna februarie 2012.În caz contrar Consiliul Judeţean Ilfov era executat silit.

Faţă  de  cele  menţionate  şi   în  conformitate  cu  prevederile  legale  în 

vigoare,  am iniţiat  Proiectul  de hotărâre  privind revocarea unor  Hotărâri  ale 

Consiliului  Judeţean  Ilfov   pe  care  îl  supunem  spre  dezbatere  şi  aprobare 

Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                     VICEPREŞEDINTE,
Roman Gheorghe                                                              Manicea Cristina 



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr. _____/____________2012
 

RAPORT
Prin adresa Instituţiei Prefectului  nr.2818/FN/29.02.2012, înregistrată la 

Consiliul Judetean Ilfov cu nr.1585/01.03.2012 se aduce la cunoştinţă faptul că 

prin  Hotărârile  nr.1-33  adoptate  în  şedinţa  din  06.02.2012  au  fost  încălcate 

prevederile art.44 alin.1 coroborat  cu art.54 alin.4 din  Legea nr.  215/2001 a 

administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare.

Rapoartele  de  avizare  ale  comisiilor  de  specialitate   ale  Consiliului 

judeţean  Ilfov,  invocate  în  preambulul  Hotărarilor  nr.1-33/2012  şi  anexate 

acestora, au fost considerate ca fiind de analizare, fără să se decidă asupra lor, 

iar unele rapoarte nu erau semnate de preşedinţii comisiilor respective.

Pe considerentele arătate mai sus s-a solicitat  revocarea hotărârilor  în 

cauză.

Facem  precizarea  că  Hotărarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

nr.17/06.02.2012 privind utilizarea  excedentului  anual  al  bugetului  local  şi-a 

produs efecte juridice, termenul limită de rambursare a creditului BRD fiind în 

luna februarie 2012.În caz contrar Consiliul Judeţean Ilfov era executat silit.

Totodata, proiectele ce au stat la baza hotărarilor propuse a fi revocate, 



necesită  a  fi  readuse  în  dezbatere  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  respectarea 

solicitarilor facute şi a prevederilor legale.

Faţă  de  cele  menţionate  şi   în  conformitate  cu  prevederile  legale  în 

vigoare,  am  întocmit  prezentul  raport  pentru  a  însoţi  Proiectul  de  hotărâre 

privind revocarea unor Hotărârii ale Consiliului Judeţean Ilfov .

 Direcţia Economică                                                                           Direcţia Juridică şi    
      Director executiv,                                                                          Administraţie Publică 

Bogdan Costea                                                                                   Director executiv 
Irina Suliman 

     Direcţia Lucrări Publice
          Director executiv,                                         
      Gabriel Mihai Constantin 

             Şef Serviciul Patrimoniu şi                                     Şef serviciu Juridic-Contencios, 
         Administrare Drumuri Judeţene                                             Avizare Legalitate Acte 

Ciripială Adrian Dan                                                            Adela Steliana Ralea
        


