
 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L   I L F O V 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov - Consiliul Județean, 

Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ – teritoriale 
 din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului „ Ilfov fără țânțari” 

  
 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI, JUDEȚUL ILFOV; 
 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul Comunei Berceni, 
județul Ilfov, înregistrat sub nr. 8423/23.03.2022 ; 

- Raportul de specialitate al Secretarului general al comunei Berceni, Județul Ilfov, înregistrat 
8424/ 23.03.2022; 

- Prevederile art. 122 din Constituția României, republicată; 
- Prevederile art. 3 și 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
- Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Berceni, Județul Ilfov - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrație publică locală, 
juridică, disciplină, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 
verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d) și lit. e), coroborat cu prevederile alin. 
(7) lit. (c) și alin. (9)  lit. (a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art. 1. (1) - Se aprobă încheierea unui protocol de cooperare între UAT BERCENI, Județul 
Ilfov - Consiliul Județean și Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, în vederea 
realizării proiectului: „Ilfov fără țânțari”. 

(2) Protocolul de cooperare-cadru este prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. - Se împuternicește dl. Gheorghe COVRIGEA să semneze protocolul de cooperare 
menționat la art. 1. 

Art. 3. - Primarul comunei Berceni, prin Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 
comunei Berceni, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art. 4. - Comunicarea și aducerea la cunoștință publică, se vor face conform competențelor, 
prin grija Secretarului General al comunei Berceni. 

 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează, 
            Cons. George ENE                    Secretarul general al comunei Berceni 

                                                    Haiducu Gheorghe 
 
 

                                            Comuna Berceni,  

    Nr. 22 / 31.03.2022 


