
ROMÂNIA
  JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE

privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul 
„DEZVOLTAREA  ŞI  DOTAREA SERVICIILOR PROFESIONISTE 

PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ  ÎN 
REGIUNEA BUCUREŞTI - ILFOV” în cadrul Programului Operaţional 

Regional, Axa Prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.3.

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

- Adresa  S.P.C.I.I.  al  Judeţului  Ilfov  nr.261/18.08.2009,  înregistrată  la 
Consiliul Judeţean Ilfov cu  nr. 8757/19.08.2009;

- Adresa  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Bucureşti-Ilfov 
nr.015/07.09.2009  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu 
nr.9326/07.09.2009;

- Expunerea de motive a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 
Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr. ______/ 07.09.2009

- Referatul Serviciului Public de Cooperare Internă şi Internaţională al 
judeţului Ilfov nr.269/18.08.2009, înregistrat la Consiliul Judeţean Ilfov 
cu nr. 8804 /19.08.2009;

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 
nr. _____/07.09.2009;

- 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;

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

În conformitate cu art. 91 alin. (1) lit d) si f) si alin. (5) lit a) pct 8 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  activităţile  cu  care  este  implicat  Judetul  Ilfov  în 
managementul şi implementarea proiectului „DEZVOLTAREA SI DOTAREA 
SERVICIILOR PROFESIONISTE  PENTRU INTERVENTII IN SITUATII 
DE URGENTA IN REGIUNEA BUCURESTI ILFOV”, conform calendarului 
anexat.

Art. 2. Se aprobă contribuţia proprie  a Judetului  Ilfov în valoare de 
309.758,40 lei, reprezentând 0.8% din valoarea totală eligibilă a proiectului (40% 
din cota de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului ce trebuie asigurată de 
solicitant – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti – Ilfov);

Art. 3. Se aprobă finanţarea costurilor neeligibile ce îi revin judeţului 
Ilfov  din  totalul  costurilor  neeligibile,  inclusiv  costurile  suplimentare  (conexe), 
reprezentatnd 40% din totalul costurilor neeligibile si suplimentare (conexe).

Art 4. Se aprobă asigurarea a 40% din resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării /decontării ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale în condiţiile asigurării restului de 60% de 
către Municipiul Bucureşti - asociat în proiect;

Art. 5. (1) Resursele financiare menţionate la articolele anterioare vor 
fi puse la dispoziţia  Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti  – Ilfov 
(ADIBI), în cotele stabilite, 40% judeţul Ilfov cu 60% Municipiul Bucureşti, astfel 
incât  aceasta  să  poată  îndeplini  întocmai  prevederile  contractului  de  finanţare 
pentru  proiectul  „DEZVOLTAREA  ŞI  DOTAREA  SERVICIILOR 
PROFESIONISTE PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 
ÎN REGIUNEA BUCUREŞTI ILFOV”. 

(2) Rambursările făcute de Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Regional către ADIBI din contribuţia FEDR şi bugetul de stat vor fi 
restituite  Consiliului  Judetean Ilfov de catre  ADIBI proporţional  cu contribuţia 
Judetului Ilfov şi astfel încât să nu afecteze derularea proiectului.

Art.6.    Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Bucureşti-Ilfov  este 
împuternicită  să  facă  toate  demersurile  necesare  pentru  accesarea  finanţării  şi 
pentru implementarea proiectului după obţinerea finanţării.

Art.7.    Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Bucureşti-Ilfov  şi 
direcţiile  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor  duce  la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

Contrasemnează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. .........
Din  ………2009


		
	H O T Ă R Ă Ş T E
	Cristache Rădulescu
	Contrasemnează,
	Nr. .........



