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Următorul punct pe 
ordinea de zi a ședinței 
din 31 mai 2018 a vizat 
aprobarea Calendaru-
lui manifestărilor cultu-
rale propuse de Centrul 
Județean pentru Con-
servarea și Promova-
rea Culturii Tradiționale 
(CJCPCT) Ilfov, pen-
tru anul în curs. Printre 
activități se regăsesc, pâ-
nă la sfârșitul anului, pro-
movarea unui grup de 
muzicieni profesioniști 
ce va participa la toa-
te evenimentele oficia-
le ale județului (în anul 
Centenarului Unirii, Fan-
fara Electrecord, coordo-
nată de dirijor Florin Cio-
fică, compusă din 27 de 
instrumentiști, va fi pre-
zentă pe perioada ve-
rii la evenimente, în par-
curile localităților ilfove-
ne); apoi, între 8 și 11 
iunie, participare ilfovea-
nă în Italia, la ”Simpo-
zion de iconografie bi-
zantină” sau, pe 22 sep-
tembrie organizarea 
unui eveniment dedi-
cat personalității Reginei 
Maria și implicării sale în 
Marele Război, la Palatul 
Știrbey/Buftea și pe 5 oc-
tombrie, la Mogoșoaia, a 
expoziției-concurs de pic-
tură ”Calendar”. În conti-
nuare, sunt menționate, 
tot în luna octombrie, 
Festivalul medieval sau 
Cupa CJCPCT Ilfov la 
șah, ediția a X-a, iar pen-
tru noiembrie - expoziția-
concurs de artă plasti-
că ”Sf. Andrei - Protec-
torul României”. Evident, 
calendarul manifestărilor 
culturale se încheie cu lu-
na decembrie - când pe 
1 Decembrie se marchea-
ză 100 de ani de la Marea 
Unire sau, mai apoi, Fes-

tivalul-concurs ”Colinde 
de Crăciun”. Pentru întreg 
anul 2018, este vorba de 
un buget alocat manifes-
tărilor culturale din județ, 
de 846.000 de lei.

Alte proiecte de hotă-
râre adoptate de consilie-
rii județeni s-au referit la 
transformarea unui post 
din statul de funcții al Spi-
talului Clinic Județean de 
Urgență Ilfov; modifica-
rea organigramei, sta-
tului de funcții și regula-
mentului de organizare și 
funcționare ale Spitalu-
lui de Obstetrică Gineco-
logie Buftea; aprobarea 
unei cofinanțări din buge-
tul local al județului în ve-
derea achiziționării a do-
uă echipamente medicale 
de screening auditiv prin 
otoemisiuni acustice ne-
cesare dotării unor unități 
sanitare cu paturi din 
subordinea CJI; aproba-
rea achiziționării de către 
Spitalul de Obstetrică Gi-
necologie Buftea de servi-
cii juridice de consultanță, 
de asistență și/sau de re-
prezentare; trecerea unor 
bunuri imobile din dome-
niul public al statului și 
administrarea Ministeru-
lui Tineretului și Sportu-
lui în domeniul public al 
județului și administrarea 
CJI sau aprobarea Planu-
lui Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență 
Ilfov de asigurare cu re-
surse umane, materia-
le și financiare pentru 
gestionarea situațiilor de 
urgență pe anul în curs.

Drumuri preluate 
de CJI și exproprieri 
pentru reabilitări

Au mai fost aproba-
te preluarea din admi-

nistrarea Consiliului Lo-
cal (CL) Vidra în adminis-
trarea CJI a unui sector 
de drum de interes local 

(DS 1220 - str. Prelungi-
rea Gării), aflat în dome-
niul public al comunei Vi-
dra și, din administrarea 

CL Jilava în administra-
rea CJI a străzii ”Drum 
pe lângă vii”, aflată acum 
în domeniul public al co-
munei Jilava. De aseme-
nea, au fost aprobate 
modificarea și completa-
rea HCJI 33/2018 privind 
aprobarea declanșării 
procedurii de exproprie-
re pentru suprafețele de 
teren proprietate priva-
tă, situate pe amplasa-
mentul lucrării de utilita-
te publică ”Reabilitarea și 
modernizarea drumurilor 
județene din Ilfov, DJ 101 
km. 12+970 (Balotești) 
și km. 37+549 (Sita-
ru)”; solicitarea trece-
rii unor suprafețe de te-
ren din domeniul public al 
UAT Balotești și adminis-
trarea CL Balotești în do-
meniul public al județului 
și administrarea CJI; a 
unor suprafețe de teren 
din domeniul public al 
UAT Moara Vlăsiei și ad-
ministrarea CL Moara Vlă-
siei în domeniul public al 
județului și administrarea 
CJI; a unor suprafețe de 
teren din domeniul pu-
blic al UAT Gruiu și admi-
nistrarea CL Gruiu în do-
meniul public al județului 
și administrarea Consi-

liului Județean și a unor 
suprafețe de teren din 
domeniul public al UAT 
Grădiștea și administra-
rea CL Grădiștea în do-
meniul public al județului 
Ilfov și administrarea CJI.

Parteneriat 
pentru mănăstiri

Au trecut de vo-
tul consilierilor județeni 
și proiectele de hotă-
râri pentru modifica-
rea HCJI 117/2017 și 
118/2017 privind apro-
barea participării CJI, în 
parteneriat cu Mănăsti-
rea Căldărușani, în pro-
iectul ”Conservarea, pro-
tejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniu-
lui cultural din Ansamblul 
de monumente istorice al 
Mănăstirii Căldărușani” și 
privind aprobarea parti-
cipării CJI, în parteneri-
at cu Mănăstirea Sf. Nico-
lae - Sitaru (Balamuci), în 
proiectul ”Conservarea, 
protejarea, promovarea 
și dezvoltarea patrimo-
niului cultural din Ansam-
blul de monumente is-
torice al Mănăstirii Ba la-
muci”, ambele derulate în 
cadrul POR 2014-2020.

Consens judeţean pe toate proiectele de hotărâri
 S-a aprobat calendarul manifestărilor culturale, dar și Planul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov

În cadrul celei mai recente ședințe a 
Consiliului Județean Ilfov (CJI), a fost 
aprobat contul de execuție al bugetului 
local al județului Ilfov, pe anul 2017, și 
contul de execuție al bugetului local 
pentru trimestrul I 2018.

Carmen ISTRATE

S-a aprobat darea în administrarea CL Buftea, pe o 
perioadă de 10 ani (de fapt, este o prelungire a unui 
protocol încheiat în 2013, pentru 5 ani), a unui imobil 
compus din teren și constucții edificate pe acesta, 
aflat în domeniul public al județului, situat în Buftea, 
str. Șantierului 17, pentru amenajare, întreținere și 
exploatare în vederea transformării acestuia în locuințe 
sociale.
Și, la finalul ședinței, tot legat de Buftea, consilierii 
județeni au aprobat asocierea județului/CJI cu 
UAT Buftea/CL Buftea și cu Asociația Club Sportiv 
Shagya în vederea realizării ”Campionatului Național 
de Anduranță Ecvestră, Campionatului Balcanic de 
Anduranță Ecvestră și Concursului Internațional de 
Anduranță Ecvestră ”Cupa Shagya”, ediția a IV-a”.

Protocol prelungit și ”Shagya”,  
la Buftea

Mănăstirea Căldărușani

 Vot favorabil pentru Planul 
Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență Ilfov


