
ROMÂNIA   

 JUDEŢUL ILFOV   

 CONSILIUL JUDEŢEAN   

  

 PROIECT DE HOTĂRÂRE   

 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN NR. 

44/09.03.2011 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII CONSILIULUI 

JUDETEAN ILFOV IN CADRUL PROGRAMULUI EUROPEAN TINERET IN 

ACTIUNE, PRIN PROIECTUL   

  ” EU acţionez, TU activezi, ÎMPREUNĂ (NE) schimbăm”   

  

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere :

- Programul  European  Tineret  in  Actiune  –Youth  in  Action,  Acţiunea  5  – 

Cooperarea europeană în domeniul tineretului, Sub-Acţiunea 5.1 – Reuniuni ale 

tinerilor cu responsabilii de politici de tineret”;  

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean 

Ilfov înregistrată sub nr. ........... din ............................;

- Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 

înregistrat cu nr................ din ...........................;

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

ordinii publice, respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi 

integrare europeană;

 În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”e” si „f”, alin 6 lit.”a” şi art.97 din 

Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicata  cu  modificările  şi 

completările ulterioare.



HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Anexa  la  Hotararea  Consiliului  Judetean  Ilfov  nr.  44/09.03.2011  se  modifica 

potrivit anexei care face parte din prezenta hotarare

Art.2  Hotararea Consiliului Judetean Ilfov nr 44/09.03.2011 se modifica corespunzator.

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI

Monica TRANDAFIR

Nr ...........

Din .................. 2011



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr................/................2011

EXPUNERE DE MOTIVE

 Consiliul  Judeţean  Ilfov  are  în  vedere  întărirea  capacităţii  administrative  a 

aparatului propriu şi diseminarea informaţiilor legate de accesarea şi/sau implementarea 

proiectelor care vizează diminuarea riscului de creştere a numărului cetăţenilor aflaţi în 

situaţii limită din punct de vedere financiar şi social.

Actiunea 5.1. sustine cooperarea, organizarea de seminarii şi dialogul structurat 

între tineri, cei activi în domeniul tineretului şi în organizatii de tineret şi cei responsabili 

cu politicile de tineret. Dialogul structurat poate lua forma unor seminarii, conferinte sau 

alte tipuri de evenimente organizate la nivel local, regional, national sau international cu 

scopul  de a  stabili  platforme pentru dezbateri  între părtile  interesate  să  să  le  permită 

acestora să formuleze postulate/ principii fundamentale pe care să le traducă în actiuni 

concrete.

Proiectul „EU acţionez, TU activezi, ÎMPREUNĂ (NE) schimbăm” îşi propune să 

adune într-un cadru formal, proactiv şi participativ, tineri proveniţi din judeţul Ilfov şi 

reprezentanţi ai unor entităţi publice locale şi centrale care, printr-un dialog structurat, să 

reuşească să îmbunătăţească  înţelegerea de către participanţi  a rolului de cetăţean cu 

toate aspectele implicate şi colaborarea dintre instituţiile publice/responsabile de politici 

publice şi persoanele tinere care trebuie angrenate în activitatea acestor organizaţii ale 

căror  decizii  se  răsfrâng  asupra  lor.  România  se  află  actualmente  într-un  proces  de 

reforma etapizată în care lipsa de coerenţă decizională şi de acţiune, oamenii slab instruiţi 

şi criza economică internă, determină prin scrierea unor proiecte fezabile, atragerea de 

fonduri comunitare cu scopul stimulării interesului tinerilor spre activităţile organizaţiilor 



publice  şi  diminuarea  decalajului  dintre  ţara  noastră  şi  celelalte  state  europene.În 

condiţiile  în  care  judeţul  Ilfov,  în  anul  2009  nu  a  beneficiat  de  niciun  proiect  din 

programul Tineret în Acţiune, fiind prioritate rang 1, considerăm că este o oportunitate de 

a aplica la un astfel de program, ţinând cont că pe teritoriul judeţului numărul tinerilor 

este în creştere iar rolul lor în viitorul evolutiv al Ilfovului este important.Prin aderarea 

României la Uniunea Europeană, şansele tinerilor de a învăţa şi evolua  au crescut iar 

sprijinul acordat de către instituţiile europene pentru îmbunătăţirea situaţiei interne a ţării 

ar  trebui  să  devină  instrumente  cu  care  să  se  lucreze  în  scopul  creării  de  progres  şi 

coeziune socială; implicarea persoanelor tinere în activităţi menite să le stimuleze spiritul 

civic, să îi  responsabilizeze,  organizaţiile  publice locale vor avea la dispoziţie resursa 

umană bine pregătită, cetăţeni responsabili şi viitori conducători, migraţia tineretului fiind 

astfel  diminuată  semnificativ.  Instituţiile  europene,  prin  demararea  unor  astfel  de 

programe, şi-au propus să promoveze politicile ce vizează conştientizarea de către tineri a 

rolului  acestora  în  evoluţia  ţării  ai  cărei  cetăţeni  sunt  şi  a  Uniunii.Europene  că  şi 

”comunitate de indivizi”. Strategia Comisiei Europene intitulată ”Tineretul a Investiţie şi 

Capacitare”” atrage atenţia asupra vulnerabilităţii grupurilor de tineret într-o societate şi 

îşi  propune  ca  educaţia,  voluntariatul,  creativitatea,  ocuparea  forţei  de  muncă  şi 

antreprenoriatul să devină principalele domenii în care tinerii să fie implicaţi

Valoarea  totală  a  proiectului  este  de  maxim  50.000  Euro,  din  care  cota  de 

cofinanţare din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov este de 25% din valoarea 

totală, TVA inclus.

În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”b”, alin.3 lit.”f”, alin 6 lit.”a” şi 

art.97  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  cu  modificările  şi 

completările  ulterioare,  am  iniţiat  prezentul  proiect  de  hotărâre  pe  care  îl  supunem 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Ilfov

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

 Cristina MANICEA                           Gheorghe ROMAN



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă

Nr.............../....................2011

RAPORT

Se  modifica  Hotararea  Consiliului  Judetean  Ilfov  nr  44/09.03.2011  privind 

aprobarea participarii consiliului judetean ilfov in cadrul programului european tineret in 

actiune, prin proiectul     ” EU acţionez, TU activezi, împreună (ne) schimbăm.

In anexa la Hotararea Consiliului Judetean Ilfov se modifica membrii unitatii de 

implementare  a   proiectului,  dupa  cum  urmeaza:

- managerul de proiect Manicea Cristina se inlocuieste cu Mihai Stan;

- Asistent managerul Mihai Stan se inlocuieste cu Dorina Draghici;

- Responsabilul  legalitate  Dorina Draghici este inlocuita  de catre Monica 

Trandafir;

Actiunea 5.1. sustine cooperarea, organizarea de seminarii şi dialogul structurat 

între tineri, cei activi în domeniul tineretului şi în organizatii de tineret şi cei responsabili 

cu politicile de tineret. Dialogul structurat poate lua forma unor seminarii, conferinte sau 



alte tipuri de evenimente organizate la nivel local, regional, national sau international cu 

scopul  de a  stabili  platforme pentru dezbateri  între părtile  interesate  să  să  le  permită 

acestora să formuleze postulate/ principii fundamentale pe care să le traducă în actiuni 

concrete.

Proiectul „EU acţionez, TU activezi, ÎMPREUNĂ (NE) schimbăm” îşi propune să 

adune într-un cadru formal, proactiv şi participativ, tineri proveniţi din judeţul Ilfov şi 

reprezentanţi ai unor entităţi publice locale şi centrale care, printr-un dialog structurat, să 

reuşească să îmbunătăţească  înţelegerea de către participanţi  a rolului de cetăţean cu 

toate aspectele implicate şi colaborarea dintre instituţiile publice/responsabile de politici 

publice şi persoanele tinere care trebuie angrenate în activitatea acestor organizaţii ale 

căror decizii se răsfrâng asupra lor

Valoarea  totală a  proiectului  este  de  maxim  50.000  Euro,  din  care  cota  de 

cofinanţare din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov este de 25% din valoarea 

totală, TVA inclus.

În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.”b”, alin.3 lit.”f”, alin 6 lit.”a” şi 

art.97  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  cu  modificările  şi 

completările  ulterioare,  am întocmit  prezentul  proiect  de hotărâre  pe care  îl  supunem 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Ilfov.

    DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DIRECŢIA ECONOMICĂ, 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

             Director Executiv, Director Executiv,

              Irina SULIMAN             Bogdan COSTEA
         

                             Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă,

Mihai STAN



ANEXA

Membrii unităţii de implementare a proiectului

Manager de proiect:  Mihai Stan

Asistent manager:  Dorina Draghici

Responsabil comunicare: Silvia Radeanu

Responsabil legalitate:  Monica Trandafir

Responsabil financiar: Bogdan Costea


