ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Ministerul
Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Judeţul Ilfov
prin Consiliul Judeţean Ilfov în vederea realizării în comun a unor acţiuni pentru
stabilirea modalităţilor de promovare a activităţilor de prevenire
şi combatere a corupţiei la nivelul judeţul Ilfov
Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere;
- Adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor-Direcţia Generală Anticorupţie
nr.354095/01.06.2011,

înregistrată

la

Consiliul

Judeţean

Ilfov

cu

nr.5224/15.06.2011;
- Adresa Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Ilfov
nr.304617/11.07.2011,

înregistrată

la

Consiliul

Judeţean

Ilfov

cu

nr.6208/15.07.2011;
- Expunerea de

motive înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu

nr.______/__________2011 ;
- Raportul comun al direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Ilfov înregistrat cu nr.______/__________2011;
- Raportul de avizare al Comisiei de administratie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
- Raportul de avizare al Comisiei de cultură, conservarea monumentelor istorice,
culte şi minorităţi;
- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii
economice;

În temeiul art.91 alin.1 lit.,,e” şi ,,f”, alin.6 lit.,,a” şi art.97 din Legea nr.
215/2001 administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată.

HOTARĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă încheierea unui Protocol de cooperare între Ministerul
Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Judeţul Ilfov
prin Consiliul Judeţean Ilfov în vederea realizării în comun a unor acţiuni pentru
stabilirea modalităţilor de promovare a activităţilor de prevenire şi combatere a
corupţiei la nivelul judeţului Ilfov, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov pentru
semnarea Protocolului de cooperare.
Art.3 Direcţiile de Specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov vor asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE
CRISTACHE RĂDULESCU

Avizează ,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
MONICA TRANDAFIR
Nr. _____
Din_____/___________2011

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. ______/________2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin

adresa

Ministerului

Administraţiei

şi

Internelor-Direcţia

Generală

Anticorupţie nr.354095/01.06.2011, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu
nr.5224/16.06.2011, Direcţia Generală Anticorupţie afirmă totala disponibilitate de a
iniţia un dialog inter-instituţional în baza căruia să se poată fundamenta organizarea şi
desfăşurarea nor acţiuni comune de diseminare a bunelor practici în materia prevenirii
actelor de corupţie.
Prin adresa Serviciului Judeţean Anticoruţie Ilfov nr.304617/11.07.2011,
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.6208/15.07.2011 se propune Cosniliului
Judeţean Ilfov încheierea unui Protocol care să aibe ca obiect de reglementare stabilirea
modalităţilor de promovare în faţa opiniei publice, prin intermediul Consiliului Judeţean
Ilfov, a activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 administraţiei publice locale,
republicată, modificată şi completată, Consiliul Judeţean Ilfov îndeplineşte atribuţii
privind cooperarea interinstituţională şi în exercitarea acestora, consiliul judeţean
hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori
străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în
comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.

Având în vedere cele menţionate şi prevederile legale în vigoare, am iniţiat
Proiectul de Hotărâre alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului
Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU
VICEPREŞEDINTE,

VICEPREŞEDINTE,

GHEORGHE ROMAN

CRISTINA MANICEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.______ din _______2011
RAPORT
În conformitate cu prevederile art. art.91 alin.1 lit.,,e” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată, consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind cooperarea interinstituţională .
Art.91 alin.6 lit.,,a”, din Legea nr.215/2001 precizează faptul că, în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la art.91alin. (1) lit. e), consiliul judeţean:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române
ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării
în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;
Prin

adresa

Ministerului

Administraţiei

şi

Internelor-Direcţia

Generală

Anticorupţie nr.354095/01.06.2011, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu
nr.5224/16.06.2011, Direcţia Generală Anticorupţie afirmă totala disponibilitate de a
iniţia un dialog inter-instituţional în baza căruia să se poată fundamenta organizarea şi
desfăşurarea nor acţiuni comune de diseminare a bunelor practici în materia prevenirii
actelor de corupţie.
Prin adresa Serviciului Judeţean Anticoruţie Ilfov nr.304617/11.07.2011,
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.6208/15.07.2011 se propune Cosniliului
Judeţean Ilfov încheierea unui Protocol care să aibe ca obiect de reglementare stabilirea
modalităţilor de promovare în faţa opiniei publice, prin intermediul Consiliului Judeţean
Ilfov, a activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei.

Faţă de cele precizate şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am
întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat în vederea
supunerii spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Irina Suliman
DIRECŢUIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Costea Bogdan

Şef Serviciul Juridic-Contencios,
Avizare Legalitate Acte
Adela Steliana Ralea

