
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT 
 DE

H O T Ă R Â R E

privind deblocarea şi utilizarea fondului de rezervă
la dispoziţia Consiliului Judeţean Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere;
- Expunerea de  motive a  Preşedintelui Consiliului  Judeţean înregistrata  sub 

nr.9592/16.11.2011;
- Raportul Preşedintelui  înregistrat sub nr.9593/16.11.2011;
- Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, sub 

nr.9594/16.11.2011;
- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 

economice;
- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică, 

lucrări  publice,  arhitectură  şi  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al 
judeţului;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administra ie  publică  locală,  juridică,ț  
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului;
- In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, modificată şi  completată;
- În  temeiul  art.  91,  alin.  3,  lit.  a  şi  art.  97,  din  Legea  nr.  215/2001 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată.
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HOTĂRĂŞTE :

Art.  1.  Se  aprobă  deblocarea,  utilizarea  şi  alocarea  sumei  de  65.000  lei, 
Inspectoratului  pentru Situatii  de Urgenta al  Judetului Ilfov,  sumă ce va fi  folosită 
pentru asigurarea interventiilor operative pana la sfarsitul anului 2011.

Art. 2. Direcţiile de Specialitate ale Consiliului Judeţean si Inspectoratul pentru 
Situatii de Urgenta al Judetului Ilfov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

P R E Ş E D I N T E,

CRISTACHE  RĂDULESCU

       Avizează,

                                                                     SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                               MONICA TRANDAFIR

Nr. 

Din                     2011



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.9592/16.11.2011 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind deblocarea şi utilizarea fondului de rezervă
 la dispoziţia Consiliului Judeţean Ilfov

Conform art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, 
din  fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov, se pot 
finanţa cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru 
înlăturarea  efectelor  unor  calamităţi  naturale,  precum  şi  pentru  acordarea  unor 
ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate.

Cu hotărârea nr. 2/15.11.2011, Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen ăț ț ț  
Ilfov,  hotără te  alocarea  sumei  de  65.000  lei,  reprezentând  contravaloareaș  
combustibilului  necesar  pentru  asigurarea  interven iilor  operative  până  la  sfâr itulț ș  
anului 2011. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, se propune deblocarea şi alocarea sumei 
de 65.000lei, sumă ce va fi folosită conform legislaţiei în vigoare.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

             



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.9594/16.11.2011 

RAPORT

privind deblocarea şi utilizarea fondului de rezervă
 la dispoziţia Consiliului Judeţean Ilfov

În fapt, prin Hotărârea nr. 2/15.11.2011, înregistrată la Consiliul Jude ean Ilfovț  
nr.9590/16.11.2011, Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă Ilfov,  hotără teț ț ț ș  
alocarea  sumei  de  65.000  lei,  reprezentănd  contravaloarea  combustibilului  necesar 
pentru  asigurarea  interven iilor  operative  până  la  sfâr itul  anului  2011.  Fondurileț ș  
repartizate de la bugetul de stat  Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ă Ilfov, s-auț ț  
redus lunar ducând la incapacitatea asigurării interven iilor operative în judet, până laț  
finele anului 2011.

În  drept,  conform art.  36,  alin.  1  din  Legea  nr.  273/2006,  privind  finanţele 
publice  locale,  din   fondul  de  rezervă  bugetară  constituit  la  nivelul  Consiliului 
Judeţean  Ilfov,  se  pot  finanţa  cheltuieli  urgente  sau  neprevăzute  apărute  în  cursul 
exerciţiului  bugetar,  pentru înlăturarea  efectelor unor calamităţi  naturale,  precum şi 
pentru acordarea unor  ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de 
extremă dificultate.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, se propune deblocarea şi alocarea sumei 
de 65.000lei, sumă ce va fi folosită conform legislaţiei în vigoare.

       Direcţia Economică,                                                                    Direcţia Juridică 
                                                                                                         şi Administraţie Publică
         Director Executiv                                                                     Director Executiv  

       COSTEA BOGDAN                                                                 IRINA SULIMAN

             Biroul Buget,                                                                                    Serviciul Juridic Contencios,
           Venituri şi Cheltuieli,                                                                              Avizare Legalitate Acte,
                 Şef Birou                                                                                                      Şef Serviciu
            Marilena Pădure                                                                                         Adela Steliana Ralea



   
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr.9593/16.11.2011 

RAPORT

privind deblocarea şi utilizarea fondului de rezervă
 la dispoziţia Consiliului Judeţean Ilfov

Conform art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, 
din  fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov, se pot 
finanţa cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru 
înlăturarea  efectelor  unor  calamităţi  naturale,  precum  şi  pentru  acordarea  unor 
ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate.

Cu hotărârea nr. 2/15.11.2011, Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen ăț ț ț  
Ilfov,  hotără te  alocarea  sumei  de  65.000  lei,  reprezentând  contravaloareaș  
combustibilului  necesar  pentru  asigurarea  interven iilor  operative  până  la  sfâr itulț ș  
anului 2011. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, se propune deblocarea şi alocarea sumei 
de 65.000lei, sumă ce va fi folosită conform legislaţiei în vigoare.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU
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