
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

CONVOCARE

          În conformitate cu prevederile  art.  94,  alin.1,  din Legea 
nr.215/2001 a   administraţiei   publice   locale,   republicată  şi   ale 
Regulamentului  de organizare şi  funcţionare al  Consiliului   Judeţean 
Ilfov,  se  convoacă  şedinţa  ordinară  a   Consiliului   Judeţean  Ilfov 
pentru  marţi  30 noiembrie  2010,   ora  11, care  va  avea  loc  la 
sediul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  din  strada  Gheorghe  Manu  nr.18 
sector 1 Bucureşti, cu următorul proiect de ordine de zi: 

             1.  Aprobarea procesului  verbal  al  şedinţei  ordinare a 
Consiliului  Judeţean  Ilfov  din  data  de   07.09.2010  şi  al  şedinţei 
extraordinare de maximă urgenţă convocată de îndată din data de 20 
octombrie 2010 . 
            2. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean 
Ilfov cu unele consilii locale din judeţul Ilfov în vederea reabilitării unor 
stadioane,  necesare  desfăşurării  Turneului  final  al  Campionatului 
european de fotbal pentru juniori “Under 19”, ediţia 2011.

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov.  

       3.  Proiect  de hotărâre  privind rectificarea  bugetului  local  al 
judeţului Ilfov.

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov. 

         4.  Proiect  de hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea 
Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  38/27.03.2009,  privind 
aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice  pentru 



obiectivul:”Modernizare  sistem  rutier  pe  DJ  101,  DN1-Buftea,  km 
0+000-km 12+000”- în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile 
prin  intermediul  Programului  Operaţional  Regional,  Axa  2 
–“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov. 

         5.  Proiect  de hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea 
Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  41/27.03.2009,  privind 
aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice  pentru  obiectivul: 
“Modernizare sistem rutier pe DJ 602, Centură-Domneşti, km. 5+000- 
km.9+975”  în  vederea  obţinerii  de  finanţari  nerambursabile  prin 
intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2- “Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov. 

        6. Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea 
Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.10/30.01.2009,  privind 
aprobarea  documentaţiei  tehnico-economică  pentru  obiectivul: 
“Modernizare sistem rutier pe DJ 101C DN 1-Căldăruşani, km 0+000 – 
km 10+780, respectiv km 14+700- km 21+072” în vederea obţinerii 
de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional 
Regional Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale 
şi locale”.

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov. 

        7.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea 
Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  147/14.09.2009,  privind 
aprobarea  documentaţiei  tehnico-economică  pentru  obiectivul:” 
Modernizare  sistem rutier  pe  DJ  101B  DN1  –Snagov  –  Gruiu,  km 
17+000  –  km  35+000”  în  vederea  obţinerii  de  finanţări 
nerambursabile  prin  intermediul  Programului  Operaţional  Regional 
Axa 2 – “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov. 

         8. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului  pentru 
mărirea capitalului social al S.C. CONTRANS ILFOV S.A. 

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov.
9.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea 

Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.29/22.04.2009  privind 
definitivarea  “Programului  anual  de achiziţii  publice pe anul 2010”, 
modificată  şi  completată  de Hotărârea Consiliului  Judeţean Ilfov  nr. 
76/02.07.2010  şi  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 
100/07.09.2010.



Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov.

         10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol 
de colaborare între Consiliul Judeţean Ilfov şi Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov.

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov. 

          11. Proiect de hotărâre privind modificarea  componenţei 
comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Ilfov.

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov. 

           12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui drum de interes 
local  (DC  3A)  aflat  în  domeniul  public  al  comunei  Dobroeşti,  din 
administrarea Consiliului Local al comunei Dobroeşti în administrarea 
Consiliului Judeţean Ilfov.

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov. 

          13.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor drumuri de 
interes local (DC 126 şi DC 29) aflate în domeniul public al comunei 
Găneasa,  din administrarea Consiliului  Local  al  comunei  Găneasa în 
administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov.  

           14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 
financiar pentru unele parohii din judeţul Ilfov.

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov. 

           15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii  Consiliului  Judeţean  nr.  30/2008,  privind  constituirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă”ADIA-Ilfov”.

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov.  

            16. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean 
Ilfov cu consiliul Local Periş în vederea realizării obiectivului de interes 
public , “Casa memorială Toma Caragiu”.

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov. 

            17. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean 
Ilfov cu unele consilii locale din judeţul Ilfov în vederea realizării unor 
obiective de interes public .

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov.              

             18. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean 
Ilfov pentru executarea unor lucrări de racordare la reţeaua stradală 



de  canalizare  pe  terenul  aflat  în  domeniul  public  al  judeţului  Ilfov, 
pentru imobilul Grup Şcolar “Nicolae Bălcescu” Voluntari, situat în B-
dul Voluntari nr. 94-98, oraş Voluntari.

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov.  

            19.  Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii nr. 80/02.07.2010 privind numirea membrilor în Consiliile de 
administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi , din judeţul Ilfov.

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov.  

            20. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru 
efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării  utilităţii  publice 
pentru lucrarea de interes local “Lărgirea străzii Cristalului “ în oraşul 
Bragadiru, judeţ Ilfov.  

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov.  

            21. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită 
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă-Ilfov a unui spaţiu 
din imobilul P+1 situat în oraşul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 94-
96, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov.

Iniţiatori :   Preşedintele  şi  vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean 
Ilfov.
  22. Diverse.

                                PREŞEDINTE
                         Cristache    Rădulescu

SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
Monica Trandafir 


