ROMÂNIA
Consiliul Judeţean Ilfov
HOTĂRÂRE
Pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 40/27.03.2009
privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul „Modernizare
sistem rutier pe DJ 602, Centură – Domneşti, km. 5+000 – km. 9+975” în
cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului
Operaţional Regional AXA 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
regionale şi locale”

Consiliul Judeţean Ilfov :
Având în vedere:
• Expunerea de motive, a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Ilfov, înregistrată sub nr. 5735 din 03.06.2009;
• Raportul Direcţiei Lucrări Publice, Serviciul Patrimoniu şi Administrare
Drumuri Judeţene, înregistrat sub nr. 5769 din 03.06.2009;
• Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi
studii economice;
• Raportul de avizare al Comisiei de Administraţie Publică Locală,
Juridică, Apararea 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 organizare şi dezvoltare urbanistică,
lucrări publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al
judeţului.
Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin
programele operaţionale.
Ţinând cont de prevederile Ordinului comun al Ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice şi Ministrului Economiei şi finanţelor nr.914/2007, pentru
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de
intervenţie “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi
urbane – inclusiv construcţia – reabilitarea şoselelor de centură” în cazul axei

prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” din
cadrul programului operaţional regional 2007-2013.
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1), lit. b)., alin. (3) lit. d), alin. 5
lit. a) punctul 12 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale,
republicată, modificată şi completată.
În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei
publice locale, republicată, modificată şi completată.
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. – Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov
nr. 40/27.03.2009, se completează cu un nou alineat, după cum urmează:
Se aprobă asigurarea de către beneficiar a resurselor financiare necesare
implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale şi a cheltuielilor care
intervin în perioada de implementare.
Art. II. – Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 40/27.03.2009, se
completează corespunzător.
Art. III. – Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor
duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
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