
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind  participarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  proiectul  “Implementarea  unei 
soluţii de e-guvernare la nivelul Consiliului Judetean Ilfov si a Consiliilor Locale din 
judetul Ilfov pentru eficientizarea serviciilor publice oferite cetatenilor si mediului de 
afaceri  “  în  cadrul  Programului   Operaţional  Sectorial  „Creşterea  Competitivităţii 
Economice” 2007-2013 Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru 
sectoarele privat şi public”.

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
Ilfov, înregistrată cu nr. ....................2008;

- Raportul  direcţiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului  Judeţean Ilfov nr. 
......................2008;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei de  organizare  şi  dezvoltare  urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului;

- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 
economice;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ, 
privatizare şi integrare eurpeană

În conformitate cu art. 91 alin. (1) lit b) si alin. (3) lit.d) lit a) din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare .

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
republicată cu modificările şi completările ulterioare .



H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Se   aprobă  participarea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  cu  proiectul 
“Implementarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul Consiliului Judetean Ilfov si a 
Consiliilor  Locale  din judetul  Ilfov pentru eficientizarea  serviciilor  publice  oferite 
cetatenilor  si  mediului  de  afaceri  “  în  cadrul  Programului   Operaţional  Sectorial 
„Creşterea  Competitivităţii  Economice”  2007-2013  Axa  III  „Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public.

Art. 2 Se  aprobă  asigurarea finanţării  proiectului  pentru  acoperirea 
tuturor cheltuielilor în vederea rambursării acestora de catre finanţator.

Art. 3 În cazul obţinerii finanţării externe pentru Proiect, se aprobă plata 
cofinanţării cu 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului precum si 
plata cheltuielilor neeligibile aferente acestui proiect, în conformitate cu prevederile 
legale.

Art. 4 Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să 
semneze Cererea de Finanţare şi toate documentele aferente ei.

Art. 5  Direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  aparatului  propriu  al 
Consiliului Judeţean Ilfov  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

Avizeză,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir
Nr. .........
Din  ………2008
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