
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTARARE

privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei 
Cernica în vederea participării cu  proiectul “Bază de agrement  Cernica ” în 

cadrul Programului  Operaţional Regional, 
Axa Prioritara 5 –„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”,

Consiliul Judeţean  Ilfov;
Având în vedere:

- Hotararea Consiliului Local Cernica înregistrată cu nr. 35/2009 

- Referatul  Serviciului  Public  de  Cooperare  Internă  şi  Internaţională, 

nr.219/  12.06.2009,  înregistrat  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 

nr.6124/12.06.2009

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
Ilfov, înregistrată cu nr. 6125/12.06.2009

- Raportul  direcţiilor  de specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean Ilfov nr. 
6126/12.06.2009;

- 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;

- Legea  273/2006  privind  finanţele  publice  locale, cu  modificările  şi 
completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor 
structurale, a prefinantarii si cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv 
din  Fondul  National  de  Dezvoltare,  in  bugetul  institutiilor  implicate  in 
gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea 249/2007;



- Ordinul  911/2007  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a 
instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul 
de  stat,  inclusiv  din  Fondul  naţional  de  dezvoltare,  în  bugetul  instituţiilor 
implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul  convergenţă,  aprobată cu modificări  şi  completări  prin Legea nr. 
249/2007;

- Ghidul Solicitantului -  Programului Operational Regional  DMI 5.2 Crearea, 
dezvoltarea,  modernizarea  infrastructurilor  specifice  pentru  valorificarea 
durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru cresterea calitatii 
serviciilor turistice;

În  temeiul  art.  91,  alin1,  lit.  e,  alin.  6,  lit.”c”  şi  art.  97,  alin.  1,  din  Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă  asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al 
Comunei Cernica in vederea participării cu  proiectul  “Bază de agrement  Cernica ” în 
cadrul  Programului   Operaţional  Regional  –Axa prioritară 5–„Dezvoltarea durabilă  şi 
promovarea turismului”,  DMI 5.2 Crearea,  dezvoltarea,  modernizarea  infrastructurilor 
specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru 
cresterea calitatii serviciilor turistice.

Art. 2        Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze 
Contractul de Asociere anexat la prezenta  hotarare.

Art. 3 Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Judeţean Ilfov  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

Contrasemnează,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir
Nr. .........
Din  ………2009
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