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Astfel, în Comisia de 
specialitate nr. 1 - Buget, 
finanțe, bănci, progno-
ze și studii economice și 
în Comisia de specialitate 
nr. 5 - Administrație pu-
blică locală, juridică, apă-
rarea ordinii publice, res-
pectarea drepturilor și a 
libertăților cetățenești, 
fostul consilier județean 
Daniel-Tudorel Zamfir, nu-
mit, la sfârșitul anului tre-
cut, prefect al județului Il-
fov, a fost înlocuit de no-
ul consilier județean Ani-
ta Alexandra Socol. Da-
niel-Tudorel Zamfir a fost, 
de asemenea, înlocuit în 
componența Autorității 
Teritoriale de Ordine Pu-
blică (ATOP), unde fuse-
se desemnat ca repreze-
tantant al comunității. În 
locul său a fost desemnat 
Gheoghe Pistol, primarul 
orașului Buftea. Și, tot în 
cadrul ATOP, a fost înlo-
cuit col. Bogdan Enescu, 
fostul comandant al In-
spectoratului de Jan-
darmi Județean (IJJ) Il-
fov ”Lascăr Catargiu”, nu-
mit inspector general al 
Jandarmeriei Române, cu 
actualul comandant al IJJ 
Ilfov, locotenent-colonel 
Dumitru Dumitriu. Legat 
tot de ATOP, a fost apro-
bat Planul Strategic pen-
tru anul 2020 și indicato-
rii de performanță mini-
mali pentru Inspectora-
tul de Poliție al județului 
Ilfov.

Raportul anului 
2019 pe măsurile 
cuprinse în Planul 
de menținere a 
calității aerului

În continuare, con-
silierii județeni au apro-
bat Raportul anual cu pri-
vire la stadiul realizării 
măsurilor din Planul de 
menținere a calității ae-

rului pentru județul Ilfov, 
2019-2023, aferent anu-
lui 2019.

Astfel, pentru mă-
sura T1 - Creșterea 
mobilității durabile prin 
reabilitare/moderniza-
re/extindere infrastruc-
tura de transport și in-
frastructuri conexe - ra-
portul arată că, pentru 
2019, s-a stabilit reabili-
tarea/modernizarea/ex-
tinderea arterelor infras-
tructurii de transport și 
a infrastructurii conexe 
din centre urbane și rura-
le a 110,725 km din ca-
re, până la data realizării 
raportului, s-au finalizat 
48,358 km, reprezentând 
43,67%, fiind în execuție 
29,783 km. Pentru res-
tul de kilometri sunt ori 
în derulare procedura de 
achiziție ori faza de ela-
borare a studiului de fe-
zabilitate.

Pentru măsura 
T2 - Transport public - 
îmbunătățire calitate și 
promovare utilizare, un-
de, pentru 2019 s-a sta-
bilit crearea unei linii de 
transport local în orașul 
Chitila și achiziționarea 
de autovehicule noi, ra-
portul indică ”măsură re-
alizată integral”. Iar legat 
de cele două proiecte cu-
prinse în cadrul submăsu-
rii T2-1 (parte integrantă 
din PMUD București - Il-
fov 2016 - 2030, în cadrul 
fișei - Investiții în tram-
vai rapid/LRT, având pre-
văzute extinderi ale linii-
lor de aproximativ 8 km 
pentru LRT7 Bragadiru - 
Voluntari și aproximativ 4 
km pentru LRT3 Popești 
–Leordeni - Piața Vic-
toriei), până în prezent 
au fost demarate acțiuni 
pregătitoare prevăzute în 
fișa de proiect, respectiv 
separarea fizică a liniilor 
de tramvai (linia 1/10, li-
nia 21, linia 32 etc.), re-

amenajarea peroane-
lor, sisteme de informare 
a pasagerilor în timp re-
al, prioritatea tramvaie-
lor la semafoare. ”Reali-
zarea integrală a măsu-
rii e condiționată de iden-
tificarea soluțiilor tehni-
ce corelate cu aspecte-
le juridice și reglemen-
tările PUG și PUZ local, 
identificarea surselor de 
finanțare adecvate, im-
plicarea activă a tuturor 
părților interesate în re-
alizarea proiectului. La 
acest moment nu a fost 

demarată elaborarea stu-
diilor de fezabilitate pen-
tru cele două proiecte 
sau pentru extinderea li-
niilor de tramvai”, se pre-
cizează în raport.

Pe măsura T3 - Pro-
movare transport cu mij-
loace alternative, pen-
tru 2019 s-a stabilit 
îmbunătățirea calității 
rețelei pietonale, inclu-
siv reabilitarea trotua-
relor, piste pentru bici-
clete pentru 24,987 km 
din care, la data realiză-
rii raportului s-au finalizat 

5,5 km, iar 5,7 km sunt 
în execuție. ”O situație 
specială o reprezintă ca-
zul comunei Berceni un-
de, deoarece CL a fost 
dizolvat, UAT Berceni a 
funcționat în 2019 cu 
1/12 din bugetul anului 
2018. Așadar, în comu-
na Berceni măsura T3-4 
- amenajarea unor piste 
pentru biciclete (15 km) 
nu s-a putut realiza, în-
trucât aceasta nu a fost 
un obiectiv pe lista de 
investiții a anului 2018”, 
se arată în raport.

Măsura T4 - Înnoi-
rea parcului auto cu au-
tovehicule cu emisii redu-
se avea stabilită, pentru 
2019, pentru orașul Chi-
tila, înlocuirea și întineri-
rea parcului auto cu au-
tovehicule cu nivel redus 
de emisii, măsură realiza-
tă 50% (potrivit raportu-
lui) și dotarea cu vehicu-
le destinate transportului 
școlarilor, măsură realiza-
tă integral.

Măsura E1 - Efici-
entizare energetică și re-
ducerea consumului de 

combustibili prin reabi-
litare termică clădiri și 
modernizare instalații de 
încălzire stabilea, pen-
tru anul trecut, reabilita-
rea termică a 10 clădiri 
rezidențiale, pentru care, 
la data realizării raportu-
lui erau în derulare lucră-
rile de execuție, și a 5 clă-
diri publice. Aici, s-au fi-
nalizat lucrările de reabi-
litare pentru o clădire, iar 
pentru 2 dintre acestea 
se află în derulare con-
tractele având ca obiect 
eficientizarea energetică. 
De asemenea, s-a finali-
zat reabilitarea termică a 
16 clădiri ce aveau ca ter-
men de finalizare 2020.

În cadrul măsurii E2 
- Eficientizarea energeti-
că prin extindere rețele 
distribuție gaze natura-
le, care stabilea extinde-
rea/reabilitarea rețelei de 
distribuție gaze naturale, 
racordarea la rețeaua de 
gaze naturale a 192 con-
sumatori noi și a 10 clă-
diri administrative, rapor-
tul menționează realiza-
rea extinderii rețelei de 
gaze naturale cu 5,13 km 
și racordarea la rețeaua 
de gaze naturale a 156 
consumatori casnici și 3 
clădiri administrative.

Măsura A2 - Ex-
tindere/reabilitare și  
întreținere spații verzi 
prevedea, pentru 2019, 
extinderea/reabilitarea/
amenajarea de spații ver-
zi pe o suprafață de 12,3 
ha. S-au finalizat lucrări-
le pentru 3,6 ha, pentru 
3 ha lucrările sunt în curs 
de execuție, iar pentru 5,7 
ha se derulează procedu-
ra de achiziție publică.

Pe site-ul Consiliu-
lui Județean Ilfov, sta-
diul realizării măsurilor 
din Planul de menținere 
a calității aerului pentru 
județul Ilfov, 2019-2023, 
este prezentat detaliat, 
pentru fiecare măsură în 
parte.

Linie de gardă 
pentru nou-
născuți, la Spitalul 
din Buftea

Consilierii județeni au 
mai aprobat proiectul de 
hotărâre privind transfor-
marea liniei de gardă la 
domiciliu în specialitatea 
neonatologie în linie de 
gardă continuă în specia-
litatea neonatologie la ni-
velul Spitalului de Obste-
trică-Ginecologie Buftea. 
Prin urmare, de la 1 fe-
bruarie 2020, Spitalul de 
Obstetrică-Ginecologie 
Buftea are o linie de gar-
dă pentru nou-născuți, 
ceea ce înseamnă că 
24 de ore din 24 poate 
fi găsit în garda unității 
spitalicești un medic neo-
natolog. Până acum, pro-
gramul medicului era pâ-
nă la ora 14.00, iar du-
pă această oră bebelușii 
rămâneau în grija asis-
tentelor. În cazuri gra-
ve de sănătate ale nou-
născuților, venea de aca-

să un medic neonato-
log sau bebelușii erau 
transferați la spitale din 
București. Amintim aici că 
Secția de neonatologie a 
spitalului din Buftea este 
una dotată ultramodern 
și răspunde tuturor nevo-
ilor nou-născuților. Are in-
cubatoare moderne, apa-
rat de ventilație asista-
tă, monitoare funcții vi-
tale, aparate mobile de 
aspirație, aparate de tes-
tare a auzului, mese radi-
ante, glucometru și eco-
graf. În spital mai sunt 
două linii de gardă - pen-
tru terapie intensivă și 
obstetrică-ginecologie. 
Anual, Spitalul de Obste-
trică-Ginecologie Buftea 
are 30.000 de pacienți, 
iar numărul de nașteri 
este în creștere constan-
tă. În 2013, de exemplu, 
au fost 399 de nașteri, iar 
în 2019 - 690 de nașteri. 
Spitalul de Obstetrică-
Ginecologie Buftea es-
te singurul de acest tip 
din Ilfov și se află în ad-
ministrarea CJI. Iar din 
anul 2012, CJI a inves-
tit mai bine de 4,6 mili-
oane de lei în aparatură 
medicală pentru unitatea 
medicală. CJI a cerut și a 
obținut pentru Spitalul de 
Obstetrică-Ginecologie 
Buftea o finanțare pentru 
extindere - construcția 

unei clădiri cu trei etaje, 
cu o amprentă la sol de 
750 metri pătrați și do-
tarea, în continuare, cu 
aparatura necesară. Banii 
vor veni de la Compania 
Națională de Investiții, iar 
lucrările sunt preconizate 
să înceapă anul acesta.

Soluționarea 
petițiilor

La finalul ședinței de 
Consiliu, a fost aprobat 
Raportul privind modul de 
soluționare a petițiilor pe 
semestrul II, în anul 2019. 
Astfel, potrivit documen-
tului, în perioada analiza-
tă au fost înregistrate 39 
de petiții și răspunsuri, 
res pectiv informări primi-
te din partea autorităților 
locale și instituții publice, 
urmare a solicitărilor efec-
tuate pentru a răspunde 
acestor petiții. După mo-
dul de adresabilitate, 37 
de petiții au venit direct 
de la persoane fizice, iar 
două de la persoane juri-
dice. Problematica abor-
dată a fost din sfera soli-
citărilor formulate în baza 
Legii Fondului Funciar (ce-
reri de punere în posesie 
și eliberare titluri de pro-
prietate), repararea dru-
murilor, podurilor, precum 
și implicarea autorităților 
locale în rezolvarea aces-

tor probleme, privind apa 
și canalizarea, transportul 
sau alte probleme de or-
din social.

Concluziile ra-
portului arată că ”s-a 
menținut ponderea mo-
dului de adresabilitate di-
rect, instituțiile de la ca-
re s-au transmis petiții fi-
ind în principal Guver-
nul României, Ministe-
rul Muncii, Ministerul 
Sănătății, Administrația 
Prezidențială, Prefectu-
ra Ilfov, IGPR, CNAIR. Au 
fost respectate normele 
legale în domeniu atât în 
ceea ce privește primirea, 
înregistrarea și urmări-

rea rezolvării petițiilor, 
cât și încadrarea în ter-
menele prevăzute de le-
ge și expedierea răspun-
surilor către petiționari. 
(…) Toți cetățenii ca-
re și-au exprimat drep-
tul de petiționare (…) au 
beneficiat din partea CJI 
de consultanță, îndruma-
re și celeritate în rezolva-
rea problemelor semnala-
te. Apreciem că este ne-
cesar, în continuare, să 
se acorde o mare atenție 
soluționării petițiilor, în 
vederea respectării ter-
menelor de elaborare și 
de expediere a răspunsu-
rilor”, se arată în raport.

Stadiul realizării 
măsurilor cuprinse în 
Planul de mențiere a 
calității aerului pentru 
Ilfov, 2019-2023

Linie de gardă pentru nou-născuţi, 
la spitalul din BufteaÎn cadrul primei ședințe ordinare din 

acest an a Consiliului Județean Ilfov (CJI), a 
fost aprobată de către consileirii județeni 
modificarea și completarea componenței 
unor comisii de specialitate din cadrul CJI. 

Drum modernizat, 
în Vidra 
A fost aprobat proiectul 
de hotărâre privind 
retransmiterea din 
administrarea CJI în 
administrarea CL Vidra a 
unui sector de drum de 
interes local (DS 1220 - str. 
Prelungirea Gării, care 
face legătura între DJ 
401 și DJ 401A), preluat 
prin HCJI pentru lucrări 
de modernizare. Acestea 
au avut o valoare de 
3.807.881,41 lei (TVA inclus) 
și au fost finalizate.

Se caută investitori
În perioada 9-13.03.2020, o delegație a CJI se va deplasa 
la Cannes, în Franța, pentru a participa la cea de-a 31-a 
ediție a Târgului Internațional pentru Proiecte Imobiliare 
și Investiții MIPIM. Acesta este unul dintre cele mai 
vechi și mai mari târguri B2B din lume, cu peste 3.500 
de expozanți și 26.000 de participanți. CJI urmărește 
prin participarea la acest târg, promovarea proiectelor 
de investiții Măgurele Science Park și Bucharest-Ilfov 
Multimodal Hub, creșterea vizibilității județului pe piețele 
de capital din Europa Centrală și de Vest și inițierea de 
contacte cu potențiali parteneri și investitori.

http://www.cjilfov.ro/upload2/Proiecte_Hotarari_2020/30IAN2020/9.pdf
http://www.cjilfov.ro/upload2/Proiecte_Hotarari_2020/30IAN2020/4.pdf
http://www.cjilfov.ro/upload2/Proiecte_Hotarari_2020/30IAN2020/4.pdf
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