
    ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 173/2009 

privind aprobarea participării Judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov 

la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 

terenurilor agricole degradate

Consiliul Judeţean Ilfov: 

Având în vedere:

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov nr. 167/2012 ;

Expunerea   de   motive   a   Preşedintelui   şi   Vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Ilfov înregistrată cu nr..............din.....................2012; 

Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 

înregistrat cu  nr.  ............... din ................  2012;

Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală, 

juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor 

cetăţeneşti;

Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului;

În conformitate cu prevederile  art.  91 alin.  (1) lit.  f) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată 

şi prevederile  Ordinului  Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 989 din 24 

iunie  2010 pentru  aprobarea  Ghidului  de  finanţare  a  Programului  de 

îmbunătăţire  a  calităţii  mediului  prin  împădurirea  terenurilor  agricole 

degradate;

 



     În  temeiul  prevederilor  art. 97  din  Legea  nr. 215/2001  a  administraţiei 

publice locale, republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE:

Art.I   Art.  3  al  Hotărârii  Consiliului  Judeţean Ilfov nr.  173/2009 privind 

aprobarea participării Judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la Programul 

de  îmbunătăţire  a  calităţii  mediului  prin  împădurirea  terenurilor  agricole 

degradate  se  modifică  şi  va  avea  umătorul  conţinut:  ”Se  desemnează  ca 

responsabil coordonator de proiecte domnul LEONARD CRĂCIUN – consilier  

în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov ( Serviciul  

avizări şi autorizări – Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului) care va  

colabora cu reprezentanţii solicitanţilor şi ai Autorităţii, pentru toate aspectele  

tehnico-  economice  şi  financiare  implicate  în  desfăşurarea  proiectelor,  pe 

întregul parcurs al derulării contractului de finanţare”. 

Art.II  Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 173/2009  privind aprobarea 

participării  Judeţului  Ilfov  prin  Consiliul  Judeţean  Ilfov  la  Programul  de 

îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate 

se modifică corespunzător.

Art.III Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor 

aduce  la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

MARIAN PETRACHE

                                                                      Avizează,                          
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Nr. ______                                                                                        Monica Trandafir
Din _______________ 2012                                             



                                                                                                                          

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

Nr………..din………………2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.173/2009  privind 

aprobarea participării Judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la Programul 

de  îmbunătăţire  a  calităţii  mediului  prin  împădurirea  terenurilor  agricole 

degradate  a  fost  desemnat  la  art.  3,  ca  responsabil  coordonator  de proiecte 

domnul Alin Hustiu, persoană ce numai face parte din aparatul de specialitate al 

Consiliul Judeţean Ilfov.

În conformitate cu prevederile art. 103 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 

a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi  completată 

„Preşedintele  consiliului  judeţean  răspunde  de  buna  funcţionare  a 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce.”

Totodată  potrivit  prevederilor  art.  102  alin.3  din  Legea  nr.  215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată  „Aparatul  

de  specialitate  al  consiliului  judeţean  este  subordonat  preşedintelui  

acestuia.  Funcţionarii  din cadrul aparatului  de specialitate  al consiliului  

judeţean se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.”

Având  în  vedere  prevederile  legale  anterior  invocate pentru  buna 

implementare  a  proiectului  şi  a  respectării  obligaţiilor  Consiliului  Judeţean 

 



Ilfov,  prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov nr. 167/2012 a 

fost desemnat domnul LEONARD CRĂCIUN – consilier în cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov (Serviciul avizări şi autorizări – 

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului) ca responsabil coordonator de 

proiect.

Astfel  la  baza  modificării  Hotărării  Consiliului  Judeţean  Ilfov  sus 

amintite stă şi Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov la care s-a 

făcut referire.

Având în vedere cele precizate şi ţinând cont de prevederile legale în 

materie,  am iniţiat  Proiectul de Hotărâre pentru  modificarea Hotărârii 

Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  173/2009  privind  aprobarea  participării 

Judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la Programul de îmbunătăţire 

a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate  pe 

care  îl  supunem spre  dezbatere  şi  adoptare  plenului  Consiliului  Judeţean 

Ilfov .

PREŞEDINTE,

      MARIAN PETRACHE

VICEPREŞEDINTE                                                               VICEPREŞEDINTE

MIHAI BARBU                                                                 CRISTINA MANICEA 

 



 

  ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

Nr………..din………………2012

RAPORT

În conformitate cu prevederile art. 103 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 

a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi  completată 

„Preşedintele  consiliului  judeţean  răspunde  de  buna  funcţionare  a 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce.”

Potrivit  prevederilor  art.  102  alin.3  din  Legea  nr.  215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată  „Aparatul  

de  specialitate  al  consiliului  judeţean  este  subordonat  preşedintelui  

acestuia.  Funcţionarii  din cadrul aparatului  de specialitate  al consiliului  

judeţean se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.”

Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.173/2009  privind 

aprobarea participării Judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la Programul 

de  îmbunătăţire  a  calităţii  mediului  prin  împădurirea  terenurilor  agricole 

degradate  a  fost  desemnat  la  art.  3,  ca  responsabil  coordonator  de proiecte 

domnul Alin Hustiu, persoană ce numai face parte din aparatul de specialitate al 

Consiliul Judeţean Ilfov.

Pentru   buna  implementare  a  proiectului  şi  a  respectării  obligaţiilor 

Consiliului Judeţean Ilfov,  prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 

 



Ilfov nr. 167/2012 a fost desemnat domnul LEONARD CRĂCIUN – consilier 

în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov  (Serviciul 

avizări  şi  autorizări  –  Direcţia  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului)  ca 

responsabil coordonator de proiect.

Având în vedere aspectele prezentate, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, am întocmit prezentul raport pentru a însoţi Proiectul de 

Hotărâre în cauză. 

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică

Director executiv,

Ionel Florin NAE

Şef serviciu juridic contencios

avizare, legalitate acte,                                                            

 Irina SULIMAN
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	      MARIAN PETRACHE

