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„De Crăciun va fi mai 
cald decât în mod obiş-
nuit. Nu este o excepţie, 

pentru că cel mai căldu-
ros Crăciun în ultimii ani a 
fost în 2014 - 2015, când 

am mai avut temperaturi 
de 20 de grade la Cala-
fat, de pildă, iar la Bucu-
reşti 17 - 18 grade. Cât 
priveşte ninsorile, acestea 
vor fi la altitudini de pes-
te 1.800 de metri. Stratul 
se zăpadă va putea fi pre-
zent, dar şi aici vorbim de 
posibilitatea ca acesta să 
se mai diminueze, în con-
diţiile în care şi în zona 
montană vorbim de tem-
peraturi pozitive ziua, în 

jurul a 4 - 5 grade. De-
ja, la staţia meteorologică 
Bâlea Lac avem un strat 
de zăpadă de 60 cm, dar 
nu va putea suferi modifi-
cări semnificative, pentru 
că nopţile rămân în conti-
nuare cu temperaturi sub 
zero grade. În Bucureşti, 
şansele de a avea zăpa-
dă de Crăciun sunt mici”, 
a afirmat Mateescu.

Potrivit specialistu-
lui ANM, tendinţa valorilor 

crescute de temperatură, 
precum şi deficitul de pre-
cipitaţii la nivel naţional, 
reprezintă elementul cen-
tral al prognozei, inclusiv 
pentru săptămâna 23-30 
decembrie 2019. Iar vre-

mea caldă va continua să 
fie prezentă în majorita-
tea regiunilor şi în primele 
două săptămâni din 2020, 
cu abateri pozitive medii 
de până la 1,5 grade Cel-
sius.

”Începând cu 
29.11.2019 încetează 
contractul de manage-
ment al domnului Ionel 
Scrioşteanu, din funcţia 
de administrator public, în 
cadrul aparatului de spe-
cialitate al CJI (...). Acesta 
are obligaţia să păstreze, 
cu rigurozitate, confiden-
ţialitatea asupra date-
lor, informaţiilor şi docu-
mentelor referitoare la 
activitatea CJI pe o peri-
oadă de 1 an de zile de 
la încetarea contractu-
lui de management, pre-
cum şi obligaţia depunerii 
declaraţiilor de avere şi de 
interese în condiţiile legii”, 
se arată în proiectul de 
hotărâre privind modifica-
rea HCJI 107/2015 pen-

tru desemnarea repre-
zentanţilor CJI ca membri 
în primul Consiliu Direc-
tor al Asociaţiei ”Măgurele 
Science Park”.

Astfel, în cadrul 
şedinţei de Consiliu din 
19 decembrie, consilierii 
judeţeni au votat înlocu-
irea lui Ionel Scrioşteanu 
(prezent în sală, printre 
foştii colegi) în cadrul pri-
mului Consiliu Director al 
Asociaţiei ”Măgurele Sci-
ence Park” şi în rândul or-
ganelor de conducere ale 
Asocierii în Participaţiune 
constituită între judeţul Il-
fov, prin CJI, oraşul Mă-
gurele, prin Consiliul Lo-
cal Măgurele şi Institu-
tul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Fi-

zică şi Inginerie Nucleară 
”Horia Hulubei” cu Gabri-
el Dragomir, Direcţia Ma-
nagement Programe de 
Dezvoltare. În cadrul pri-
mului Consiliu Director 
al Asociaţiei ”Ilfov Busi-
ness Hub”, Scrioşteanu a 
fost înlocuit de Dan Me-
linte, aceeaşi Direcţie de 
Management Programe, 
iar Dorin Mihalcea, con-
silier al preşedintelui CJI, 
l-a înlocuit pe actualul se-
cretar de stat de la Trans-
porturi în Consiliul Direc-
tor al Asociaţiei de Dez-
voltare Intercomunitară 
pentru Transport Public 
Bucureşti-Ilfov.

În cazul celor patru 
Grupuri de Acţiune Lo-
cală - Ilfovăţ Ilfov Sud 
Vest, Vlăsia Ilfov Nord 
Est, Sabar Ilfov Sud şi 
Cociovaliştea Ilfov Nord 
Vest, Ionel Scrioşteanu a 
fost înlocuit de Elena San-
dache (Cociovaliştea şi 
Vlăsia) şi de Ionuţ Tănase 
(Ilfovăţ şi Sabar).

Cont de  
execuție și 
rectificare 
bugetară

Alte proiecte de ho-
tărâri de pe Ordinea de 
zi a şedinţei s-au referit 
la aprobarea contului de 
execuţie al bugetului lo-
cal al judeţului Ilfov pen-
tru trimestrul IV 2019 şi la 
o nouă rectificare a buge-
tului local al judeţului pe 
anul în curs.

De asemenea, s-au 
mai aprobat de către con-
silierii judeţeni aronda-
rea oraşului Măgurele de 
la Serviciul Public Comu-
nitar Local de Evidenţă 
a Persoanelor al oraşului 
Bragadiru, la Serviciul Pu-
blic Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor al 
oraşului Măgurele, dar şi 
modificarea HCJI 71/2016 
privind aprobarea actua-
lizării documentaţiei teh-
nico-economice şi a in-
dicatorilor tehnico-eco-

nomici pentru obiecti-
vul de investiţii ”Reali-
zare Sens Giratoriu DJ 
301A (km. 7+000) şi DC 
55 (km. 3+400)”. Pro-
iectul, în valoare tota-
lă de 6.211.440,506 
lei fără TVA, respectiv 
7.381.019,581 lei cu TVA 
19%, are prevăzută o du-
rată de realizare de 6 luni 
şi se referă la 2,251 metri 
liniari lungime DJ 301A şi 
194 metri liniari lungime 
DC 55, o suprafaţă pen-
tru carosabil de 17.417,90 
mp, suprafaţă trotuare - 
2.478,81 mp, suprafaţă 
străzi laterale - 487,20 
mp, suprafaţă acostamen-
te - 3.920 mp, suprafaţă 
accese la proprietăţi - 
2.049 mp, şanţuri be-
ton - 3.340,10 metri li-
niari, rigolă carosabilă - 
552,10 metri liniari, rigo-
lă cu fantă prefabricată - 
975 metri liniari, spaţiu de 
siguranţă sens giratoriu - 
98,50 mp şi spaţii verzi - 
5.532,16 mp.

Negocieri,  
din timp!

La final, consilierii ju-
deţeni au aprobat deplasa-
rea preşedintelui CJI, Ma-
rian Petrache, la Bruxelles, 
în perioada 22-23 ianuarie 
2020, pentru participarea 
la o sesiune de lucru pen-
tru perioada de programa-
re 2021-2027, organizată 
de către Biroul de Repre-
zentare de la Bruxelles al 
Uniunii Consiliilor Judeţene 
din România. ”Va fi ast-
fel creat prilejul ca diferi-
te proiecte strategice să fie 
discutate cu reprezentanţi 
ai Direcţiilor Generale ale 
Comisiei Europene în ve-
derea negocierii posibilităţii 
ca aceste tipuri de proiec-
te să obţină finanţare în vi-
itoarea perioadă de pro-
gramare”, se precizează în 
invitaţia adresată de Biro-
ul de Reprezentare de la 
Bruxelles al Uniunii Consi-
lillor Judeţene din Româ-
nia.

Ionel Scrioșteanu a fost înlocuit în asociațiile în care reprezenta Consiliul Județean Ilfov

 Au fost aprobate o nouă rectificare și contul de execuție al bugetului județului pe trim. IV 2019  Marian 
Petrache, la Bruxelles pentru negocierea de linii de finanțare în noua perioadă de programare, pentru proiecte 

strategice de dezvoltare ale județului
Ionel Scrioșteanu, fost administrator public al 
județului Ilfov, actualmente secretar de stat 
în Ministerul Transporturilor, a fost înlocuit, 
săptămâna trecută, din componența mai multor 
asociații, unde fusese numit ca reprezentant al 
Consiliului Județean Ilfov. 
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Noi reprezentanți ai CJI în diferite comitete directoare

Vreme caldă, de Crăciun!
Vremea va fi mai caldă decât în mod 
obișnuit de Crăciun, la nivelul întregii 
țări, iar ninsorile vor fi prezente doar 
la altitudini de peste 1.800 de metri, a 
declarat, pentru Agerpres, Elena Mateescu, 
director general al Administrației Naționale 
de Meteorologie (ANM).
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