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Cea mai recentă ședință 
ordinară a Consiliului 
Județean Ilfov (CJI) a 
avut loc pe 30 iulie, iar 
consilierii județeni au 
aprobat toate proiectele 
de pe ordinea de 
zi, supuse mai întâi 
dezbaterii publice. Astfel, 
au fost aprobate primele 
proiectele de hotărâri 
privind contul de execuție 
al bugetului local al 
județului pentru trimestrul 
II - 2020 și privind 
rectificarea bugetului  
local al județului Ilfov, pe 
anul în curs.

În continuare, a fost 
votat proiectul ”Sprijin oferit 
de UAT Județul Ilfov - Consi-
liul Județean Ilfov pentru con-
solidarea capacității sistemu-
lui medical, în contextul pande-
mic cauzat de COVID-19”. Con-
cret, au fost alocate 1,5 milioa-
ne de lei Spitalului Județean Il-
fov, bani necesari pentru ges-
tionarea crizei generate de 
răspândirea noului coronavi-
rus. Adică, pentru achiziția de 
dezinfectanți, materiale sanita-
re, echipamente de protecție, 
suplimentarea numărului de in-
jectomate, nebulizatoare - apa-
rate de dezinfecție aer micro-
floră și aparate de dezinfecție 
suprafețe cu presiune de abur 
pentru zone de risc, instalații și 
prize oxigen. Amintim în acest 
context că, începând cu 25 iu-
lie, Spitalul Județean Ilfov a de-
venit spital suport COVID-19. 
Aici vor putea fi tratați 90 de 
pacienți infectați cu noul coro-
navirus - 75 cu forme ușoare și 
medii și 15 pe secția de terapie 
intensivă. De asemenea, amin-
tim că, până acum, CJI a alocat 
aproape 8 milioane de lei pen-
tru diminuarea efectelor pan-
demiei, dintr-un fond de rezer-
vă de peste 14 milioane de lei. 
Și, în continuare, CJI rămâne 
vigilent și va depune la Ministe-
rul Fondurilor Europene proiec-
te de finanțare pentru spitalele 
din subordine (Spitalul de Psi-

hiatrie ”Eftimie Diamandescu”, 
din Bălăceanca, Spitalul de Gi-
necologie și Obstetrică Buftea, 
dar și pentru Spitalul Județean 
de Urgență), pentru preve-
nirea efectelor pandemiei de  
COVID-19.

Un alt proiect de hotărâre 
adoptat a fost cel privind de-
semnarea secretarului execu-
tiv al Comisiei județene din do-
meniul egalității de șanse între 
femei și bărbați (COJES). Ast-
fel, a fost aleasă secretar exe-
cutiv Rodica Anton, consilier ca-
binet Președinte CJI și secretar 
executiv supleant - Dorin Voi-
cu, consilier în cadrul Biroului 
Asistență Socială și Sănătate.

Aproape 40  
de milioane euro 
pentru ”Măgurele 

Science Park”
A mai fost aprobată ac-

tualizarea indicatorilor tehni-
co-economici ai obiectivului 
de investiții ”Măgurele Science 
Park”. Noile cifre indică o valoa-
re estimată de 185.245.445,48 
lei (exclusiv TVA), o durată de 
realizare de 36 luni pentru o 
suprafață construită de 4.306 
mp, suprafață desfășurată 

18.545,23 mp și amenajări ex-
terioare pe 39.550 mp. Centrul 
de inovare se va dezvolta într-
un regim de înălțime P+5+Et.
Teh, 890 mp suprafață con-
struită și 6.220 mp suprafață 
desfășurată; clădirea de biro-
uri - P+3, tot 890 mp suprafață 
construită și 4.100 mp suprafață 
desfășurată; muzeul de știință - 
regim P+1, 326 mp suprafață 
construită și 455,23 mp 
suprafață desfășurată și centrul 
social - cafenea - P+3, 2.200 
mp suprafață construită și 7.700 
mp suprafață desfășurată.

”Cupa Shagya”,  
la ediția a VII-a

S-a votat, de asemenea, 
proiectul de hotărâre privind 
asocierea județului Ilfov, prin 
CJI, cu Unitatea Administrativ 
Teritorială Buftea, prin Consi-
liul Local Buftea și cu Asociația 
Club Sportiv Shagya în vederea 
realizării ”Cupa Shagya, Ediția a  
VII-a”. Evenimentul cuprin-
de Campionatul Național de 
Anduranță Ecvestră CEN1 - 100 

km, Campionatul Național de 
Anduranță Ecvestră pentru ju-
niori, și tineret și Concursul 
Internațional de Anduranță Ec-
vestră CEI1 – 100 km și va avea 
loc în perioada 14-15 august 
2020. Ca susținere financiară în 
vederea desfășurării evenimen-
tului sportiv, s-a aprobat aloca-
rea a 100.000 de lei, de la buge-
tul local al județului. Contribuția 
Clubului Shagya este de 30.000 
de lei, iar CL Buftea va asigura 
cadrul necesar pentru organiza-
rea și desfășurarea activităților 
sportive. Organizatorii au preci-
zat că, per total, contextul epi-
demiologic actual a redus chel-
tuielile de organizare pentru 
acest eveniment desfășurat în 
anii precedenți cu multă apre-
ciere din partea publicului și 
participanților, cu aproape 50%.

Palatul Copiilor și 
Clubul Sportiv Ilfov, 

la CJI
În continuare, s-a solicitat 

de către Ministerul Educației și 
s-a aprobat de către consilierii 

județeni ilfoveni trecerea din 
domeniul public al statului 
și administrarea Ministerului 
Educației și Cercetării, în do-
meniul public al județului Il-
fov și administrarea Consiliu-
lui Județean Ilfov - ”în vederea 
dezvoltării și susținerii din 
punct de vedere financiar” - a 
terenurilor și clădirilor în care își 
desfășoară activitatea Palatul 
Copiilor și Elevilor Ilfov și Clu-
bul Sportiv Ilfov. Predarea/pre-
luarea imobilelor se va face pe 
bază de protocol încheiat între 
Ministerul Educației și CJI, în 30 
de zile de la publicarea hotărârii 
guvernului în acest sens.

Sprijin financiar 
pentru Biserică
Pentru executarea lucrări-

lor de pictură murală, tehnica a 
secco, la Biserica ”Sfinții Arhan-
gheli Mihail și Gavriil”, Parohia 
Nicolae Bălcescu - Negro Pon-
tes, Voluntari, s-a aprobat acor-
darea unui sprijin financiar în 
valoare de 48.500 lei, din buge-
tul local al județului Ilfov, des-
tinat completării fondurilor pro-
prii ale unităților de cult.

Suprafața lucrărilor rămase 
de executat pentru anul 2020 
este de aproximativ 450 mp (x 
80 euro/mp). Costul total al lu-
crărilor pentru anul în curs es-
te, așadar, de 36.000 euro (toa-
te taxele incluse).

CJI alocă Spitalului Județean 
1,5 milioane de lei pentru lupta 

împotriva SARS-CoV-2
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Ultimul proiect de hotărâre 
de pe ordinea de zi, 
aprobat de către consilierii 
județeni, a vizat deblocarea 
și utilizarea unei sume 
din fondul de rezervă 
bugetară constituit la nivelul 
Consiliului Județean Ilfov, ”în 
vederea remedierii situației 
de extremă dificultate la 
unitatea administrativ teritorială - Consiliul Local Gruiu, ca urmare 
a imposibilității de a achita facturile restante pentru executarea 
lucrărilor la rețeaua de alimentare cu apă din comună”. Este vorba 
de 1.216.746,67 lei cu TVA, bani ce vor fi restituiți integral de UAT 
Gruiu, Consiliului Județean, până la 31 decembrie 2021.
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