
 

România 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea actualizării  „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020 - 2030” 

 

 

 

  

Consiliul Judeţean Ilfov întrunit în sedință ordinară din data de______________2022; 

 

 

 Având în vedere: 

Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare; 

Decizia Etapei de Încadrare nr.63/21.06.2022, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov; 

Hotărârea Consiliului Județean nr.83/2020 privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare a Județului 

Ilfov 2020 -2030”  

Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu 

nr.___________.2022; 

Raportul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrat cu nr. _______________.2022; 

Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 

înregistrat cu nr. _______________.2022; 

Raportul Direcției Generale de Investiții și Administrare Drumuri Județene din cadrul Consiliului 

Județean Ilfov, înregistrat cu nr. _________________.2022; 

Raportul Direcției Economice din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat cu nr. 

_________________.2022; 

Raportul Direcției Arhitect Șef, Urbanism, Planificare și Amenajare Teritorială din cadrul 

Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat cu nr. _________________.2022; 

Raportul Direcției Comunicare și Mass Media din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat cu 

nr. _________________.2022; 

Avizul Comisiei de specialitate de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii economice; 



 

 

 
 

Avizul Comisiei de specialitate de organizare și dezvoltare urbanistică, lucrări publice, arhitectură, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului și protecția mediului; 

Avizul Comisiei de specialitate de fonduri europene și relații internaționale; 

Avizul Comisiei de specialitate de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, protecţie copii, 

servicii publice sociale și activităţi sportive; 

Avizul Comisiei de specialitate de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

Avizul Comisiei de specialitate de cultură, conservarea monumentelor istorice, culte şi minorităţi; 

Avizul Comisiei de specialitate de comerț, turism agrement și agricultură. 

Ținând cont de: 

Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 

cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 17/2021 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ilfov; 

În temeiul prevederilor art.173, alin.1, lit.b), lit.d) și lit f), alin. (3), lit. d),  alin (5). lit. p) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În conformitate cu art.182 și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

   

Art.1. Se aprobă actualizarea  „Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020 - 2030” 

potrivit Anexei la prezenta care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.83/2020 privind aprobarea „Strategiei de 

Dezvoltare a Județului Ilfov 2020 -2030” se modifică și se completează corespunzător. 

 Art.3.  Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri;  

 Art.4. Secretarul General al județului Ilfov va  comunica, în termenul prevăzut de lege, 

prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Ilfov, compartimentelor de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, UAT-urilor din județul Ilfov, 

Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, Direcției de Sănătate Publică Ilfov, Agenției Naționale 



 

 

 
 

pentru Arii Naturale Protejate, Administrației Bazinale Argeș – Vedea - Sistemul de Gospodărire 

a Apelor Ilfov – București și va asigura publicarea prezentei hotărâri pe site-ul Consiliului Județean 

Ilfov și în Monitorul Oficial al județului Ilfov. 

 

 

PREŞEDINTE, 

  Hubert Petru Ștefan THUMA 

 
 
 
 
 

Avizează, 

Secretar General al Judeţului Ilfov 

                                                                    Monica TRANDAFIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Din ___________.2022 

 
 

 


