
R O M Â N I A
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV

PROIECT DE H O T A R Ã R E
 Privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov  în Grecia

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV:

Având în vedere:

- Adresa   din data 11. 04. 2011  a  Hellenic Intermunicipal Financial Services 

Company S. A. , înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 3129  din 14. 04.  2011.

         - Adresa nr. 152/ 28. 03. 2011  a  Sc. Internaţional Expert Travel în colaborare cu 

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, 

înregistrata la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 2565/29. 03 . 2011. 

-  Expunerea  de  motive  înregistrată  cu  nr.  _________  din  _______2011  a 

Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov;

- Raportul  comun   al direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Ilfov cu nr. _______ din _________2011.

-  Raportul  de avizare al  Comisiei  de buget,  finanţe,  bănci,  prognoze şi  studii 

economice;

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

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile art. 41 şi art. 51 din Legea nr. 393 /2004 privind 

Statutul aleşilor locali, modificată şi completată. 

În  conformitate  cu  prevederile  Hotărârii  Guvernului  României  nr.  518/1995 

privind unele drepturi  şi  obligaţii  ale personalului  român trimis în străinătate  pentru 

îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificată şi completată.

În  temeiul  prevederilor  art.  91  alin  1  lit.f  şi  art.97  din  Legea  215/2005  a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată.



H O T A R Ã Ş T E :

 Art.1.  – Se aprobă efectuarea deplasării  în perioada 24- 31. 05. 2011 a unei 

delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov în Grecia –Rodos pentru participarea la programul 

strategic de instruire privind strategii de dezvoltare pentru autorităţile locale, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.2. – Contravaloarea taxei de instruire, a cheltuielilor de cazare, a diurnei şi 

cheltuielile de transport vor fi suportate în limita fondurilor aprobate din bugetul propriu 

al Consiliului Judeţean Ilfov, în conformitate cu prevederile legale în materie. 

Art.3. –  Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor 

asigura ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.  

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

                                                      AVIZEAZĂ
                                                 SECRETAR  AL JUDEŢULUI, 

                                               Monica  TRANDAFIR 

Nr. _____

Din ________2011  



                                                                              
CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV  
Biroul Resurse Umane
Nr...............din.................2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin adresa din data de 11. 04. 2011 a  Hellenic Intermunicipal Financial Services 

Company S. A, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 3129/ 14.04. 2011,  ne-a 

facut cunoscut faptul că în perioada 24-31 mai 2011  se organizeză în Grecia- Rodos 

participarea  la  programul strategic  de instruire privind strategii  de dezvoltare  pentru 

autorităţile locale , a unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov.

Potrivit  invitaţiei,   acestă  vizită  va  include  întâlniri  cu  autorităţile  locale, 

probleme de responsabilităţi şi competenţe privind  administraţia greacă.

De asemenea, în scopul valorizării politicilor europene vor fi vizitate şi obiective 

de  interes  din  Rodos,  în  felul  acesta  existând  posiblitatea  fructificării  experienţei 

practice  dobândite de- a lungul timpului de autorităţile publice din Grecia.

Prin acest program se  propune contribuirea la creşeterea calităţii în administraţia 

publică românească.

În conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

Aleşilor Locali, modificată şi completată, aleşii  locali în speţă consilierii judeţeni, au 

îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, 

urmând  cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de 

instituţiile abilitate.

Totodată, ţinând cont de prevederile art. 41 din Statutul Aleşilor Locali, aceştia 

beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare organizate de 

instituţii specializate, în decursul mandatului conform hotărârii consiliului  judeţean.



Astfel, în scopul perfecţionării consilierilor judeţeni  se propune participarea 

acestora la  această vizită de studii , organizată de instituţiile de specialitate.

Cheltuielile ocazionate cu această vizită vor fi  suportate din bugetul Consiliului 

Judeţean Ilfov în limta fondurilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale.

Având în vedere prevederile legale şi cele expuse am iniţiat  Proiectul de hotărâre 

alăturat pe care il supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                              VICEPREŞEDINTE,

 GHEORGHE ROMAN                                                          CRISTINA MANICEA



             R O M Â N I A                                               
CONSILIUL  JUDEŢEAN  ILFOV
Nr..............din...............2011

RAPORT
Prin adresa din data de 11. 04. 2011 a  Hellenic Intermunicipal Financial Services 

Company S. A, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 3129/ 14.04. 2011,  ne-a 

facut cunoscut faptul că în perioada 24-31 mai 2011  se organizeză în Grecia- Rodos 

participarea  la  programul strategic  de instruire privind strategii  de dezvoltare  pentru 

autorităţile locale , a unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov.

Potrivit  invitaţiei,   acestă  vizită  va  include  întâlniri  cu  autorităţile  locale, 

probleme de responsabilităţi şi competenţe privind  administraţia greacă.

De asemenea, în scopul valorizării politicilor europene vor fi vizitate şi obiective 

de  interes  din  Rodos,  în  felul  acesta  existând  posiblitatea  fructificării  experienţei 

practice  dobândite de- a lungul timpului de autorităţile publice din Grecia.

Prin acest program se propune contribuţia  la creşeterea calităţii în administraţia 

publică românească.

Această perfecţionare este deosebit de  importantă pentru ridicarea standardelor 

administraţiei publice, prin creşterea calităţii.

Contravaloarea  cursului,  a  diurnei,  a  cheltuielilor  de transport,  cheltuielilor  de 

cazare  vor  fi  suportate  din  bugetul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  în  limita  fondurilor 

aprobate, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Astfel, sumele necesare efectuării acestei deplasări sunt prevazute în capitolul 51. 

02 – autorităţi executive, articol bugetar 20. 06 –deplasări, alin. 20. 06. 02 – deplasări în 

străinătate, pentru cazare şi transport, la art. 10. 01 – cheltuieli cu salariile, alin. 10. 01. 

13  –  indeminzaţie  de  delegare,  pentru  diurnă  şi  la  art  bugetar  20.  13  –  pregătire 

profesională pentru taxă de curs.



Faţă de cele precizate şi de dispoziţiile legale în materie am întocmit Proiectul de 

hotărâre alăturat,  pe care îl  supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean 

Ilfov.

Direcţia Economică                                  Direcţia Juridică şi Administraţie Publică

Director Executiv,                                                        Director Executiv,

Costea Bogdan                                                                 Suliman Irina

Şef Birou Resurse Umane,

Pop Franco
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