
10 21 - 27 decembrie 2020www.jurnaluldeilfov.ro

După aprobarea pro-
cesului verbal al şedin-
ţei extraordinare (convo-
cată de îndată) a CJI, din 
20.11.2020 şi a procesului 
verbal al şedinţei ordina-
re a Consiliului din data de 
27.11.2020, a fost votată 
modificarea şi completa-
rea HCJI 106/2020 privind 
organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consiliu-
lui pe principalele domenii 
de activitate, în manda-
tul 2020-2024. Astfel, Co-
misia de Învăţământ, Să-
nătate, Familie, Protecţie 
Socială, Protecţie Co-
pii, Servicii Publice So-
ciale şi Activităţi Sporti-
ve s-a completat cu Li-
viu Ursuleanu (Pro Româ-
nia), iar Comisia de Cul-
tură, Conservarea Monu-
mentelor Istorice, Culte şi 
Minorităţi, cu Alexandru-
Bogdan Văsii (ASL/PSD).

În continuare, s-a 
aprobat proiectul de ho-
tărâre privind validarea 
desemnării nominale a 
membrilor Autorităţii Te-
ritoriale de Ordine Publică 
(ATOP) a judeţului Ilfov 
pentru mandatul 2020-
2024. Preşedintele aces-
teia a fost desemnat Ni-
colae Valentin Baicu, iar 
consilierii judeţeni aleşi 
să facă parte din ATOP Il-
fov sunt - Cornel Constan-
tin Ofiţeru, Sebastian Da-
niel Geantă, Bujor Silviu 
Rudeanu, Andrei Rizoiu, 
Ioan Moşteanu. Cristache 
Rădulescu, Marin Tudor şi 
Mircea Minea vor partici-
pa la şedinţele ATOP Il-
fov ca reprezentanţi ai 
comunităţii, iar Andrei 
Scutelnicu, ca subprefect 
al judeţului Ilfov, Cristi-
an Perşinaru - comisar de 
poliţie - în calitate de Îm-
puternicit Șef al IPJ Ilfov, 
Bogdan Enescu - colonel 
- în calitate de Inspec-
tor Șef al IJJ Ilfov ”Las-
căr Catargiu”, Orlando-
Cătălin Șchiopu – colo-
nel - în calitate de Inspec-
tor Șef ISU ”Dealul Spi-
rii” Bucureşti - Ilfov, Du-
mitru Dorin Barabulă, ca 

reprezentant al Corpului 
Naţional al Poliţiştilor Ilfov 
şi Adrian Oprea - în calita-
te de director (temporar) 
al Serviciului Public de Pa-
ză Obiective de Interes 
Judeţean Ilfov.

În cadrul aceleiaşi 
hotărâri s-a votat 
componenţa celor 3 co-
misii de lucru din cadrul 
ATOP Ilfov - Comisia de 
coordonare, situaţii de 
urgenţă şi pentru petiţii, 
Comisia de planificare, 
stabilire şi evaluare a in-
dicatorilor de performanţă 
minimali şi Comisia pen-
tru probleme sociale, 
standard profesionale, 
consultanţă şi drepturile 
omului - comisii care se 
întrunesc lunar şi discută 
probleme legate de ordi-
nea publică a judeţului.

Rectificare 
bugetară

Și proiectul de hotărâ-
re privind rectificarea bu-
getului local al judeţului 
Ilfov pe anul 2020 a fost 
aprobat de consilierii 
judeţeni. Astfel, s-a apro-
bat majorarea bugetelor 
capitolelor Autorităţi Exe-
cutive, cu 4.872.000 lei, 
Sănătate - cu 4.165.769 
lei, Asigurări şi Asistenţă 
Socială - cu 8.418.769 lei şi 
Transporturi - cu 122.000 
lei. S-a diminuat bugetul 
capitolului Învăţământ cu 
4.165.769 lei.

S-au aprobat buge-
tele de venituri şi cheltu-
ieli ce se includ în buge-
tul consolidat al CJI, după 
cum urmează:
 sume alocate de 

Ministerul Sănătăţii, veni-
turi proprii, sponsorizări, 
proiecte nerambursabile:
  prin Casa de Asigu-

rări de Sănătate - 
4.918.559 lei, din ca-
re pentru Spitalul de 
Psihiatrie Eftimie Dia-
mandescu Bălăceanca 
- 576.664 lei (din care 
156.664 lei sumă afe-
rentă FEDR); pentru 
Spitalul de Obstetri-

că Ginecologie Buftea 
- 372.744 lei şi pentru 
Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Ilfov - 
3.789.151 lei (din care 
477.011 lei sumă afe-
rentă FEDR);

  prin Direcţia Judeţeană 
de Sănătate Publică 
- 372.000 lei, din ca-
re pentru Spitalul de 
Obstetrică Ginecolo-
gie Buftea - 1.000 lei 
şi pentru Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă 
Ilfov - 371.000 lei.
A urmat proiectul de 

hotărâre pentru modifica-
rea şi completarea HCJI 
9/2020 privind modifica-
rea repartizării exceden-
tului anual al bugetului 
local al judeţului Ilfov, în 
cadrul programului obiec-
tivelor de investiţii pe anul 
2020, ţinând cont de no-
ua rectificare bugetară 
prezentată mai sus.

De asemenea, s-a 
apro bat contul de execuţie 
al bugetului local al 
judeţului Ilfov la data de 
30.11.2020.

Împrumut pentru 
ACI

Consilierii judeţeni 
au aprobat acordarea 
unui împrumut tempo-
rar, fără dobândă, pentru 
funcţionare, din bugetul 
local al judeţului Ilfov, pe 
bază de convenţie, către 
S.C. APĂ - CANAL ILFOV 
S.A., în valoare de 6 mili-
oane de lei.

Împrumutul se va 
rambursa integral în ter-
men de un an de zile de 

la data acordării, iar în ca-
zul nerambursării se vor 
aplica penalităţi de în-
târziere. Banii sunt ne-
cesari societăţii APĂ-CA-
NAL ILFOV, ”având în ve-
dere contextul pandemic” 
cu care societatea se con-
fruntă (care are ca efec-
te reducerea capacităţii 
societăţii de recuperare 
a creanţelor de la clienţii 
rău platnici, coroborat cu 
obligaţiile de plată cu-
mulate ale societăţii, ca-
re nu pot fi onorate ca ur-
mare a creanţelor cumu-
late), cu scopul susţinerii 
funcţionalităţii societăţii 
prestator de servicii de 
utilitate publică de in-
teres local şi judeţean. 
Menţionăm că acţionarul 
majoritar al societăţii es-
te Consiliul Judeţean Il-
fov. ACI explică faptul că, 
pe perioada stărilor de 
urgenţă şi de alertă nu a 
putut aplica măsuri coer-
citive de înrerupere a ser-
viciului către clienţii rău 
platnici, urmare a preve-
derilor legislative adopta-
te cu scopul limitării răs-
pândirii COVID-19. Tot-
odată, prin modificări-
le aduse Legii 297/2018 
privind publicitatea imo-
biliară de către Legea 
196/2020, a fost îngreu-
nat procesul de recupe-
rare a creanţelor prin pro-
cedura de executare sili-
tă, fiind introduse costuri 
suplimentare pentru înre-
gistrarea titlurilor execu-
torii în Registrul Naţional 
de Publicitate Mobiliară, 
fapt pentru care activita-
tea ACI de recuperare a 

debitelor restante prin in-
stituirea măsurii execută-
rii silite a avut de suferit 
atât procedural, cât şi din 
punct de vedere al cos-
turilor suplimentare ge-
nerate de aceste demer-
suri. Peste toate acestea, 
în ultima perioadă ACI s-a 
confruntat şi cu îngreuna-
rea şi tergiversarea proce-
selor de recuperare a de-
bitelor prin instanţele de 
judecată, acestea acor-
dând termene foarte ma-
ri în dosarele aflate pe rol.

Taxe și impozite
A fost aprobat ni-

velul taxelor şi tarife-
lor, precum şi a altor ta-
xe asimilate acestora, de 
competenţa CJI, pentru 
anul fiscal 2021. Este vor-
ba, printre altele, despre 
tarifele pentru formulare-
le utilizate pentru elibera-
rea avizelor în domeniul 
urbanismului, taxele pen-
tru emiterea avizului de 
oportunitate, pentru emi-
terea avizului tehnic con-
sultativ al Comisiei tehni-
ce de amenajare a terito-
riului şi de urbanism, pen-
tru emiterea avizului fa-
vorabil al Comisiei tehni-
ce de amenajare a terito-
riului şi de urbanism sau 
de alte taxe pentru pre-
stări servicii către benefi-
ciari. Tot aici sunt prevă-
zute tarifele pentru utili-
zarea zonei de drum de 
interes judeţean - persoa-
ne fizice şi persoane juri-
dice, taxele pentru elibe-
rarea acordurilor preala-
bile privind amplasarea şi 

execuţia unor obiective în 
zona drumurilor judeţene, 
pentru persoane fizice 
sau pentru persoane ju-
ridice sau tarifele pen-
tru depăşirea de greutăţi 
şi/sau de gabarit, de au-
tovehiculele înmatricula-
te în România ce trans-
portă mărfuri indivizibile, 
care circulă pe drumurile 
judeţene aflate în admi-
nistrarea CJI.

Pentru acest moment, 
toate noile valori ale ta-
xelor şi noile tarife pot fi 
consultate pe site-ul CJI, 
la ”secţiunea transparenţă 
decizională” - ”proiecte 
supuse dezbaterii publi-
ce”, în anexele proiectului 
de hotărâre adoptat.

Asociere pentru un 
complex medical

La Diverse, s-a aprobat 
asocierea judeţului, prin 
CJI, cu UAT Mogoşoaia şi 
Universitatea de Medicină 
şi Farmacie ”Carol Davila” 
din Bucureşti pentru reali-
zarea proiectului ”Master-
plan şi SF pentru Comple-
xul Medical Carol Davila - 
Universitary Medical City”, 
respectiv realizarea proce-
sului de achiziţie, în valoa-
re totală estimată de 7 mi-
lioane lei. Contribuţia CJI 
este de 90% din valoa-
rea estimată a procesului 
de achiziţie, respectiv 6,3 
milioane lei, iar comuna 
Mogoşoaia şi Universitatea 
de Medicină şi Farmacie 
contribuie fiecare cu 5%, 
respectiv 350.000 lei din 
bugetul local şi din buge-
tul propriu.

actualitateactualitate

Consilierii județeni au votat noua componență 
a ATOP Ilfov
 Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică ilfov, condusă de Nicolae 

Valentin Baicu  Ultima rectificare a 
bugetului local, pe 2020  

 Împrumut pentru Apă-Canal Ilfov
Ultima ședință a Consiliului Județean 
Ilfov din anul 2020, care a avut loc 
pe 21 decembrie și ale cărei lucrări 
s-au desfășurat prin intermediul unei 
platforme on-line de videoconferință, a 
avut pe Ordinea de zi mai multe proiecte 
de hotărâri supuse dezbaterii și votului 
consilierilor județeni.
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