ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov in proiectul “Implementing
Employment Service”( IES)/Forta de munca – imbunatatirea serviciilor” în
cadrul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG IV C.
Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
-

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

- Referatul Serviciului Public de Cooperare Internă şi Internaţională al
judeţului Ilfov nr........../...............2008, înregistrat la Consiliul Judeţean
Ilfov 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
In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 46/2007 privind modul de
alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul
instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul
"Cooperare teritorială europeană".

În conformitate cu art. 91 alin. (1) lit e si f) si alin. (6) 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 .
HOTĂRĂŞTE
Art.1
Se aproba asocierea Consiliului Judetean Ilfov cu
partenerii proiectului conform anexei nr.1( Acord de Parteneriat),anexa ce
face parte integranta din prezenta hotarare in vederea realizarii proiectului
“Implementing Employment Service”( IES) / Forta de munca – imbunatatirea
serviciilor”

Art.2
Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Ilfov la
proiectul “Implementing Employment Service”( IES) / Forta de munca –
imbunatatirea serviciilor”, proiect in valoare totala de 2,174 mil €.
Art. 3
( 1) În cazul obţinerii finanţării externe pentru Proiect, se
aprobă plata sumei de 14.178,00 € din valoarea cheltuielilor eligibile aferente
cofinantarii nationale a proiectului, din care suma de 13.894,44 €, reprezentand
cofinantare va fi alocata din bugetul statului de catre M.D.L.P.L.conform
contractului prevazut in anexa nr.2 (Contract de Co-finantare), anexa ce face
parte integranta din prezenta hotarare, restul de 283,56 € urmand a fi suportat
de catre Consiliul Judetean Ilfov din bugetul local al judetului Ilfov.
( 2) Se aproba plata cheltuielilor neeligibile aferente acestui
proiect, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 4
Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să
semneze Acordul de Parteneriat, Contractul de Co-finantare, Contractul de
Finanţare, precum şi toate celelalte documentele aferente proiectului pe măsură
ce vor fi finalizate de liderul de proiect.
Art. 5
Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Ilfov si Serviciul Public de Cooperare Interna si Internationala al Judetului
Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu
Contasemneaza,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Monica Trandafir
Nr. .........
Din ………2008

