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În continuare, pentru 
evaluarea în lei a aren-
dei stabilită potrivit legii 
în natură, pentru perioa-
da anului 2020, au fost 
stabilite prețurile medii 
la produsele agricole, iar 
acestea sunt de: 0,58-
0,65 lei/kg la grâu, 0,50-
0,57 lei/kg la orz, 0,55-
0,60 lei/kg la porumb, 
1,10-1,30 lei/kg la floarea 
soarelui, 1,40-1,50 lei/kg 
la soia și 1,40-1,50 lei/kg 
la rapiță.

Consilierii județeni 
au aprobat apoi pro-
iectul de hotărâre pri-
vind modificarea Orga-
nigramei și a Statului de 
funcții ale aparatului de 
specialitate din cadrul CJI 
și, în consecință, și pro-
iectele de hotărâri pri-
vind modificarea Regula-
mentului de organizare și 
funcționare a aparatului 
de specialitate din cadrul 
CJI și cel pentru modifica-
rea și completarea HCJI 
78/2017 privind apro-
barea salariilor de bază 
aferente funcțiilor publi-
ce și contractuale din ca-
drul familiei ocupaționale 
”Administrație”, din apa-
ratul de specialitate al 

CJI, precum și din ser-
viciile publice de inte-
res județean subordona-
te acestuia, modificată 
și completată prin HCJI 
71/2019.

S-a votat, mai apoi, 
pentru ”continuitate”, iar 
Alexandra Mărgărit, con-
silier județean, a fost de-
semnat reprezentant al 
CJI în CA al ”Centrului 
Școlar pentru Educație 
Incluzivă Periș”, în anul 
școlar 2019-2020.

A fost aprobată și 
transformarea unor pos-
turi din Statul de funcții 
al Spitalului de Obstetri-
că Ginecologie Buftea. 
Patru posturi de medici 
specialiști s-au transfor-
mat în posturi medici pri-
mari (ca urmare a promo-
vării examenului de grad 
de către dr. Cristina An-
dronescu, confirmată me-
dic primar obstetrică gine-
cologie, dr. Mihaela Sori-
na Constantin, confirma-
tă medic primar diabet za-
harat, nutriție și boli me-
tabolice, dr. Ala Dănilceac, 
confirmată medic primar 
obstetrică ginecologie și 
dr. Diana Diaconu, confir-
mată, de asemenea, me-

dic primar obstetrică gine-
cologie). Un post de medic 
primar oncologie medica-
lă s-a transformat în post 
medic specialist oncologie 
medicală - cabinet ambu-
latoriu integrat.

Capital majorat, la 
”Apă Canal Ilfov”

A fost votat și pro-
iectul de hotărâre privind 
încetarea aplicabilității 
HCJI 72/2018, privind în-
locuirea reprezentantu-
lui CJI în AGA a S.C. Apă 
Canal Ilfov S.A., iar capi-
talul social al ”Apă Canal 
Ilfov” S.A. a fost majorat 
cu 30.000.000 lei, prin 
emiterea de noi acțiuni 
cu o valoare nominală de 
1 lei/acțiune. ”Majorarea 
capitalului social se face 
prin aport în numerar ex-
clusiv din partea CJI, prin 
emiterea a 30.000.000 
de noi acțiuni cu o va-
loare nominală de 1 leu/
acțiune”, se precizează în 
textul hotărârii adoptate. 
Banii sunt necesari de-
rulării investițiilor cuprin-
se în programul multia-
nual și propuse a fi exe-
cutate (branșamente și 
racorduri, tratarea apei 
brute, investiții apă uza-
tă, extindere rețele ali-
mentare cu apă și cana-
lizare, montare contoare 
inteligente cu transmitere 
la distanță, servicii NRW 
- non revenue water - în 

scopul depistării apei ca-
re nu aduce venituri și 
creșterea randamentului 
și eficienței rețelelor de 
apă).

Petrăchioaia, 
arondată cu 
buletinele, la 
Afumați

Următoarele proiec-
te de hotărâre de pe Or-
dinea de zi, aprobate, au 
vizat mutarea arondării 
comunei Petrăchioaia de 
la Direcția Publică Comu-
nitară Locală de Evidență 
a Persoanelor a orașului 
Voluntari, la Serviciul Pu-
blic Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor 
al comunei Afumați sau 
retransmiterea, în ur-
ma finalizării lucrărilor de 
așternere covor asfaltic, 
din administrarea CJI în 
administrarea CL Ciolpani 
a unor sectoare de drum 
(DC 1476, DS 1109, DC 
1, DC 194, Dc 245 și DC 
673) preluate prin HCJI 
16/2019. La fel, și în ca-
zul unor drumuri din Mă-
gurele, consilierii județeni 
au aprobat retransmi-
terea din administrarea 
CJI în administrarea CL 
Măgurele a străzilor Că-
lugăreni, Duzilor, Argeș, 
Revoluției și Ștrandului, 
preluate prin HCJI pentru 
a fi modernizate. Tot pen-
tru a putea fi refăcute, 
CJI a preluat în adminis-

trare unele străzi aflate în 
domeniul public al comu-
nei Clinceni și administra-
rea CL Clinceni. Este vor-
ba de străzile Morii, Mo-
numentul Eroilor, Solarii-
lor, Toamnei și Hotarului.

Asocieri noi
La final, s-au apro-

bat noi asocieri ale CJI cu 
UAT Gruiu, Glina, Tunari, 
Cernica și Nuci, în vede-
rea realizării în comun a 
unor obiective de interes 
public. Spre exemplu, în 
Nuci, satul Micșunești, se 
va construi o sală de sport 
de 476 metri pătrați, iar 
perioada de execuție es-
te de 12 luni de la ordi-
nul de începere a lucrări-
lor. De licitația pentru gă-
sirea constructorului se 
va ocupa Primăria Nuci, 
iar valoarea contractului 
este de 1.272.599,84 lei, 
din care contribuția CJI 
este de 90%, respectiv 
1.145.339,85 lei.

De asemenea, CJI și 
Primăria Gruiu colabo-
rează pentru ”Constru-
ire parc central comu-
nă”, proiect în valoare 
de 2.188.185 lei, la care 
contribuția Consiliului es-
te de 1.969.367 lei, pen-
tru ”Înființare strada Car-
penului și extindere stra-
da Islazului, sat Șanțu 
Florești”, investiție un-
de contribuția Consiliu-
lui este de 530.811 lei, 
iar Primăria Gruiu partici-
pă cu 59.978 lei și pen-
tru ”Supraveghere video 
instituții de învățământ”, 
proiect în valoare de 
228.509 lei, unde CJI 
participă cu 205.659 lei.

La Glina, CJI și Pri-
măria Glina s-au asociat 
pentru:

”Modernizare sistem 

rutier str. Dealului cu tro-
tuarele aferente”, sat Gli-
na, unde CJI contribuie 
cu 2.320.358 lei, restul 
fiind contribuția Primăria 
Glina - 257.817 lei,

”Modernizare trotua-
re și amenajare taluzuri 
pe DJ 301A, sat Glina”, iar 
CJI va investi 4.105.974 
lei, participarea UAT Gli-
na fiind de 456.219 lei,

”Modernizare Parc 
Central, sat Glina” - 
contribuția CJI în proiec-
tul de 2.522.903 lei fiind 
de 2.270.612 lei,

”Reabilitare, extinde-
re și modernizare Școala 
Gim. nr. 1”, un proiect în 
valoare de 4.310.149 lei, 
la care CJI contribuie cu 
3.879.134 lei,

”Reabilitare strada 
Morii”, unde CJI contribu-
ie cu 1.154.298 lei, iar CL 
Glina cu 128.255 lei.

La Tunari, asocierea 
s-a făcut pentru ”Proiec-
tarea și execuția de lu-
crări de modernizare și 
reabilitare sistem de su-
praveghere video în co-
mună”, în valoare to-
tală de 370.000 lei, iar 
contribuția CJI este de 
333.000 lei.

Și, nu în ultimul 
rând, la Cernica, asocie-
rea s-a făcut pentru ”Lu-
crări de reabilitare/moder-
nizare drumuri în comună, 
pe Șos. Prelungirea Gă-
rii Cățelu, Intrarea Crișan, 
străzile Letea, Codrului, 
George Coșbuc (Tânga-
nu), Mihail Kogălniceanu, 
Iazului, Inului, amenaja-
re șanțuri și podețe stra-
da 2, strada 1, str. Grâu-
lui, Șos. Independenței, 
străzile Viilor, Eroilor, Gră-
dinari”. Contribuția CJI la 
proiectul în valoare tota-
lă de 6.958.129 lei este de 
6.262.316 lei.

Majorare de capital la ”Apă Canal Ilfov”, pentru derularea investițiilor 

Noi asocieri CJI - primării, pentru 
proiecte de dezvoltare

În cadrul celei mai recente ședințe a 
Consiliului Județean Ilfov, convocată pentru 
31 octombrie 2019, a fost aprobat contul 
de execuție al bugetului local al județului, 
pentru trimestrul III 2019, rectificarea 
bugetului pe anul în curs, precum și 
modificarea și completarea HCJI 91/2019 
privind modificarea repartizării excedentului 
anual al bugetului local al județului Ilfov în 
cadrul programului obiectivelor de investiții 
pe anul 2019.

Carmen Istrate

Sala de sport, Nuci


