ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE

privind aprobarea depunerii Cererii de Finanţare aferentă proiectului „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani – judeţul Ilfov” în cadrul Programului Operaţional
Regional, Axa Prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2.

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
-

Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov
înregistrată sub nr. ............ din .......................;

-

Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov înregistrat
cu nr. .............. din ............................;

-

Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări 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 administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

-

Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi integrare
europeană;

-

Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, protecţie
copii, activităţi sportive de agrement şi turism;

-

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.37 din 27.03.2009 privind accesarea fondurilor
aferente Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea
infrastructurii

sociale

Domeniul

Major

de

intervenţie

3.2

–

Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale de către

Consiliul Judeţean Ilfov, prin Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea
şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani – judeţul
Ilfov”;
-

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.157 din 30.09.2009 privind aprobarea „Studiului de
fezabilitate

cu

indicatorii

tehnico-economici”

aferent

proiectului

„Reabilitarea,

modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani – judeţul Ilfov”.
În conformitate cu art. 91 alin. (1) lit d) si f) si alin. (5) lit a) pct 3 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 aprobă depunerea Cererii de Finanţare aferentă proiectului „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă Ciolpani – judeţul Ilfov” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 3,
Domeniul Major de Intervenţie 3.2. Valoarea totală a investiţiei = 3.450.518 lei 19% TVA
inclus.
Art. 2.

Se aprobă contribuţia proprie a judeţului Ilfov în valoare de 69.010,36

ron reprezentând 2% din valoarea totala eligibilă a proiectului;
Art. 3.

Se aprobă finanţarea tuturor costurilor neeligibile, inclusiv costurile

suplimentare (conexe);
Art 4. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementarii optime a
proiectului în condiţiile rambursării /decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;
Art. 5. 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

