
905 - 11 februarie 2018 www.jurnaluldeilfov.ro actualitate

Astfel, col. Bogdan 
Enescu, comandantul IJJ 
Ilfov, a vorbit despre ce-
le peste 13.000 de misiuni 
ale jandarmilor ilfoveni, 
pentru păstrarea ordinii și 
siguranței publice, deru-
late anul trecut, indepen-
dent sau în în cooperare cu 
colegi din cadrul posturilor 
orășenești de poliție. Misi-
unile de intervenție pentru 
aplanarea unor conflicte și 
pentru asigurarea funcții-
lor de sprijin la producerea 
unor situații de urgență au 
fost, în 2017, în număr de 

aproape 3.000, iar pentru 
punerea în aplicare a man-
datelor de aducere - 717.

Pentru partea de pază 
și protecție instituțională 
s-a menționat asigurarea, 
în 2017, de către IJJ Ilfov, 
a 22 de obiective - cu ex-
ceptare de la plată. Aces-
tora li s-au adăugat misiuni 
de pază, protecție, supra-
veghere și intervenție pe 
traseul conductelor magis-
trale de transport produse 
petroliere aparținând S.C. 
Conpet S.A., paza trans-
porturilor de produse cu 

caracter special executate 
în beneficiu propriu; paza 
transporturilor de produ-
se cu caracter special exe-
cutate în beneficiul U.M. 
0999 sau paza transportu-
rilor de valori în beneficiul 
Trezoreriei Ilfov.

Cel mai important 
fapt care s-a precizat în 
context a fost lipsa eveni-
mentelor negative în peri-
oada analizată, iar aceas-
ta s-a datorat modului de 
gestionare și de manage-
ment al activităților, la ni-
velul inspectoratului ilfo-
vean!

Buget mult 
diminuat

Raportat la 2016, când 
bugetul a fost de 1.060.000 
lei, în 2017 bugetul Jandar-
meriei ilfovene a fost de 
316.000 lei, ceea ce repre-

zintă o scădere cu 71% a 
fondurilor. Gradul de asigu-
rare a fondurilor financiare 
pentru achiziționarea bu-
nurilor și serviciilor nece-
sare executării misiunilor 
și sarcinilor conform nor-
mativelor în vigoare pentru 
acest an este de 6,7%, va-
loarea solicitată a fonduri-
lor fiind de 4.684.151 lei și 
asigurat, așa cum arătam 
mai sus - 316.000 lei.

Planuri  
pentru 2018

”Ne propunem puți-
ne, pentru a reuși să fa-

cem cât mai multe”, a 
spus Bogdan Enescu, ca-
re a vorbit despre: desfă-
șu rarea unor programe 
de pregătire la nivel de 
detașament, în domeniul 
”ordine și siguranță pu-
blică”; desfășurarea unor 
pro grame de pregătire la 
nivelul subunităților de 
pază și protecție insti tu-
țio na lă adecvate speci-
ficului fiecărei structuri; 
cu noașterea permanentă 
a situației operative din 
zona de competență în 

vederea luării măsurilor 
necesare în timp oportun; 
asigurarea gradului de 
siguranță necesar pen-
tru cetățenii care locuiesc 
în zona de competență a 
inspectoratului sau care 
tranzitează Ilfovul; com-
pletarea statului organi-
zatoric al inspectoratu-
lui și identificarea unor 
soluții/parteneriate pen-
tru completarea asigurării 
logistice necesare execu-
tării misiunilor în condiții 
foarte bune.

Jandarmii ilfoveni: și în 2018 - același climat de 
ordine și siguranță publică!
În cadrul primei reuniuni din 2018 a 
Colegiului Prefectural Ilfov, conducerea 
Inspectoratului de Jandarmi Județean 
(IJJ) Ilfov a prezentat evaluarea activității 
desfășurate în 2017, rezultatele obținute 
de instituție, dar și planurile pe care 
aceasta le are, pentru anul în curs.

Astfel, prin vot secret, 
au fost desemnați Adria-
na Stoica și Daniel Zam-
fir, res pectiv Lia Lungan și 
Andrei Scutelnicu.

În contextul discuțiilor 
legate de recentele dez-
văluiri din media privind 
unele probleme constata-
te în activitatea manage-
rială a Patriciei Ene, direc-
torul unității medicale, Ma-
rian Petrache, președintele 
Consiliului Județean Ilfov, 
a anunțat că aceasta și-a 

depus demisia, care i-a 
fost acceptată. Totodată, 
Petrache a menționat că a 
cerut DSP Ilfov verificarea 
posibilității de a organiza 
10 sau 11 secții pentru bol-
navi, alocarea unor spații 
mai restrânse secretariate-
lor, pentru că, ”spitalul es-
te al pacienților, iar noi (n.r. 
- CJ Ilfov) avem interesul 
ca acolo să se desfășoare 
act medical în cele mai bu-
ne condiții. Spre exemplu, 
fosta guvernare - Tudose 

- ne-a aprobat, la sfârșitul 
anului trecut, alocarea 
unui aparat CT, acum, în 
spital funcționând unul în 
regim privat, care va dis-
părea”.

Consultanța CJ 
Ilfov, îndrumare 
și celeritate 
în rezolvarea 
petițiilor!

În continuare, con-
silierii județeni au fost 
informați cu privire la ac-
tivitatea de soluționare a 
petițiilor pe semestrul II, 
anul 2017. Potrivit Rapor-
tului întocmit pentru pe-
rioada menționată, la se-

diul CJ Ilfov s-au înregis-
trat 40 de petiții - 35 îna-
intate de către persoane 
fizice și 5 adresate prin 
intermediul altor instituții. 
După problematica abor-
dată, petițiile s-au gru-
pat în solicitări de ajutoa-
re financiare și sociale din 
partea autorităților locale, 
solicitări formulate în ba-
za Legii fondului funciar 
(cereri de punere în pose-
sie și eliberarea de titluri 
de proprietate), probleme 
de ordin social, solicitări 
de fonduri pentru progra-
mele de utilități, eliberare 
de documente din arhive-
le instituției etc.

La capitolul ”Conclu-
zii și propuneri”, rapor-

tul menționează că s-a 
menținut ponderea mo-
dului de adresabilitate di-
rectă, instituțiile de la ca-
re s-au trimis petiții fiind 
în principal: Guvernul Ro-
mâniei, ministerele Muncii 
și Sănătății, Administrația 
Prezidențială, Instituția 
Prefectului Ilfov, IGPR sau 
CNAIR.

”Au fost respecta-
te normele legale în do-
meniu, atât în ceea ce 
privește primirea, înregis-
trarea și urmărirea rezol-
vării petițiilor, cât și înca-
drarea în termenle pre-
văzute de lege și expedi-
erea răspunsurilor către 
petiționari. Nu au fost ca-
zuri de primire a petițiilor, 

direct de la cetățeni, fă-
ră să fie înregistrate și re-
partizate, conform circui-
tului oficial al documente-
lor, respectându-se întoc-
mai procedurile aprobate 
potrivit standardelor pre-
văzute de Codul contro-
lului intern managerial al 
entității, nefiind constata-
te abateri discuplinare de 
la prevedile legale privind 
activitatea de soluționare a 
petițiilor. Toți cetățenii ca-
re și-au exprimat dreptul 
de petiționare, în con dițiile 
legii, fără a fi restricționați 
în vreun fel, au benefici-
at din partea CJ Ilfov de 
consultanță, îndrumare 
și celeritate în rezolvarea 
pro blemelor semnalate”.

Directorul Spitalului 
Judeţean Ilfov, 
Patricia Ene, 
a demisionat
În cadrul ședinței ordinare a Consiliului 
Județean Ilfov, desfășurată săptămâna 
trecută la sediul instituției, consilierii 
județeni au aprobat proiectele de hotărâri 
privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului în comisiile de concurs, 
respectiv în cele de soluționare a 
contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor 
de director medical, respectiv director 
financiar contabil din cadrul Comitetului 
Director al Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Ilfov.

Ședință CJI Ilfov

În picioare, Bogdan Enescu
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