
4 26 martie - 01 aprilie 2018www.jurnaluldeilfov.roSOCIAL

În cadrul celei mai 
recente ședințe 
a Consiliului 
Județean Ilfov (CJI), 
a fost modificată 
repartizarea 
excedentului anual 
al bugetului local 
al județului, în 
cadrul programului 
obiectivelor de 
investiții pe anul 
2018. 

Astfel, capitolul ”Au
toritățiexecutive”s-amo
dificat prin introducerea
unorcheltuielinoinecesa
re pentru realizarea Stra
tegieidedezvoltareaser
viciilor sociale din județ
(120.000 lei), a studiu
lui privind suprasatura
reasoluluicuapășiridica
rea nivelului apei în acvi
ferulfreaticdinzonaBra
gadiru-Clinceni-Măgure
leșiCornetu(120.000lei)
și pentru achiziționarea
clădirii de birouri, pentru
noulsediualCJI, respec
tiv14.900.000lei.Bugetul
destinatachizițieiterenului
pentru Măgurele Science
Park a fost redus cu 15 
milioanedelei,iarcapita
lulsocialalAsociațieiMă
gurele Science Park, cu
150.000 lei.

În continuare, con-
silieriijudețeniauaprobat
participareajudețului(prin
CJI)caacționarlaSocieta
teadeTransportBucurești
SA,caurmareareorgani
zării Regiei Autonome de
Transport București prin
schimbareaformeijuridice
dinRAînSC.Capitalulso
cial inițialalSTBSA-ca
re are ca obiect principal
de activitate ”transportu
rile urbane, suburbane și
metropolitanedecălători”
-estede129.200.000lei,
din care 29.079.351,55
lei aport în natură și
100.120.648,45 lei aport
în numerar, împărțit în

1.292.000 acțiuni nomi
native, în valoare nomi
nalăde100lei.Acestca
pital social este deținut
de acționarii - municipiul
București (prin CGMB) -
129.070.800 lei (din ca
re aport în numerar -
99.991.448,45 leișiaport
înnatură-29.079.351,55
lei, compus din teren în
suprafață de 1.518 mp
și construcție S+P+8,
cu o suprafață totală de
6.865,22 mp și o valoa
re de 21.016.051,55 lei. 
Aportul înnumerar șina
turăadusdeCapitalăes
te împărțit în 1.290.708
acțiuni nominative în va
loarenominalăde100lei,
reprezentând 99,90%din
capitalul social și partici
parealaprofitșipierderi.)
șijudețulIlfov(prinCJI)-
129.200 lei (aport în nu
merar, împărțit în 1.292
acțiuni nominative în va
loare de 100 lei, repre

zentând0,10%dincapita
lulsocialșiparticipareala
profitșipierderi).

Reprezentanțiijudețu-
lui,prinCJI,laAGAaSTB
SA au fost desemnați
prin vot secret: Ștefan
Rădulescu (titular) și
VicențiuVoicu(supleant).

Expropriere 
pentru drum
Proiectul de ho

tărâre privind aproba
rea declanșării procedu
rii de expropriere pentru
suprafețele de teren pro
prietate privată, situate
pe amplasamentul lucră
riideutilitatepublică”Re
abilitarea și modernizarea
de drumuri județeane din
județul Ilfov, DJ 101 km.
12+970 (Balotești) și km.
37+549 (Sitaru)” - situ
atpe teritoriul localităților
Balotești,Căciulați-Moara
Vlăsiei-Grădiștea-Sitaru

afost,deasemenea,apro
bat,deconsilieriijudețeni.
Suma globală estimată
a despăgubirilor, ce va fi
alocată din bugetul pro
priualCJI,afostcalcula
tăla1.603.604,51lei.Sec
torul DJ 101 propus pen
tru reabilitare șimoderni
zare,sedesprindedinDN
1,lakm.12+970șiseter
mină la limita județului
Ialomița, km. 37+481,
avândașadarolungimede
24,579 km. Pe porțiunea
cuprinsă întrekm.22+803
-23+599,undeseaflăpa
sajul peste A3 București
- Ploiești nu se intervi
ne.Laacestmoment,din
punctdevederealasigu
răriicerințeloresențialede
calitateînconstrucții,sec
toruldedrumjudețeanla
carefacemreferirenuasi
gură condițiile necesare
desfășurăriiunuitraficau
toșipietonalîncondițiide
siguranțășiconfort.

Delegație  
pentru China
În perioada 10-25

aprilie2018,odelegațiea
CJIsevadeplasaînChina,
în provincia Jiangsu, în
vederea participării la
reuniunișiîntâlniriîncadrul
inițiativelor regionale de
cooperare internațională
dintre cele două regiuni,
pentru derularea în bune
condițiiaprotocoluluipre-
văzutdeHCJI14/2010.

Guvernul a aprobat cifrele de școlarizare 
propuse pentru învățământul preuniversitar 
și superior de stat, în anul școlar/universitar 
2018 - 2019.

Cifrele de școlarizare  
pentru învățământul preuniversitar  

și superior de stat, anul școlar/
universitar 2018-2019

Astfel, cifrade șco-
larizare totală pentru
învățământulpreuniver
sitarsemenținelanive
lul celei aprobate pen
tru anul școlar prece
dent,cuurmătoareare
alocare:

- suplimentarea cu
1.000 de locuri a ci
frei de școlarizare pen
tru învățământul ob
ligatoriu cu frecvență
redusă -nivelprimarși
gimnazial și program
ul educațional „A doua
șansă”, inclusiv pentru
celorganizatînpeniten
ciare;

- diminuarea cu
1.000 de locuri a ci
frei de școlarizare pen
tru stagiile de practică
(învățământdemasă).

Pentruînvățământul
preșcolar, primar, gim
nazial, de artă și spor-
tiv, precum și pent
ru clasele de început
din învăţământul lice
al și profesional (inclu
sivînvăţământdual),ci
freledeșcolarizarepen
tru anul școlar 2018-
2019 rămân la nive
lul anului școlar anteri
or,reprezentândîntotal
2.735.500delocuri.

Pentru 
învățământul 

superior
În ceea ce privește

învățământul superior,
începând cu anul uni
versitar 2018 - 2019,
MEN a decis alocarea
delocurifinanțatedela
bugetuldestat,distinct
pentru fiecare ciclu de
studii universitare, ace
lordomeniiprioritarecu
potențial de creștere,
relevante pentru dez
voltarea economică a
României,asumateprin
Strategia naţională de
cercetare, dezvoltare și
inovare2014-2020.

Astfel, s-a stabilit
următorulnumărde lo

curi/granturi de studii
finanțate de la bugetul
de stat:

-63.201locuripen
tru studiile universi
tare de licență, dintre
care 5.000 de locuri alo
cate domeniilor priori
tare de dezvoltare ale
României, 2.000 de lo
curi pentru absolvenții
liceelor situate în me
diul rural și 1.201 lo
curi pentru instituțiile
de învățământ superior
militar.Cifratotalăpen
tru studiile universitare
de licență, pentru anul
universitar2018-2019,
estemaimarecu1.201
locuri,comparativcuci
fra din anul universitar
precedent;

- 35.973 de locuri
pentru studiile univer
sitare demaster, dintre
care 4.600 de granturi
pentru domeniile prio-
ritare de dezvoltare ale
Românieiși373degran
turi pentru instituțiile
de învățământ superior
militar.Cifratotalăpen
tru studiile universitare
de master, pentru anul
universitar2018-2019,
estemaimaredecâtcea
alocatăpentruanuluni
versitar 2017-2018 cu
373delocuri;

- 3.036 de locuri
pentru studiile univer
sitare de doctorat, din
tre care 300 de locuri
finanțate de la buget
uldestatpentrudome
niile prioritare de dez
voltare ale României și
36 de granturi pentru
instituțiiledeînvățământ
superior militar. Cifra
totală pentru studiile
universitarededoctorat
estemaimarecu36de
locuri comparativ cu ci
fra din anul universitar
precedent;

-5.000delocuripen
trurezidențiat,cu1.000
delocurimaimultecom
parativcuanuluniversi
tarprecedent.

CJI dă 120.000 lei  
pentru a afla ce produce 

suprasaturarea solului cu apă

ZONA BRAGADIRU - CLINCENI - MĂGURELE - CORNETU

AJUTOR FINANCIAR,  
PENTRU UN TÂNĂR 
SPORTIV
Județul Ilfov, prin CJI, s-a 
asociat cu Clubul Sportiv 
Kontact Karate Jilava, în 
vederea sprijinirii participării 
sportivului Diță Ștefan-
Kaito, în vârstă de 18 ani, la 
Campionatul Mondial de Karate 
Kyokușin ce se va desfățura în 
Japonia, Tokyo, în aprilie 2018. Pagină realizată de CARMEN ISTRATE


