
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E
privind acordul pentru  utilizarea sumelor rămase din 

împrumuturile interne B.C.R.  în anul 2010

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
- Hotărârea  C.J.I.  nr.33/2005,  privind  aprobarea  contractării  unui  împrumut 

intern, pe termen lung de către Consiliul Judeţean Ilfov, pentru realizarea unor 
lucrări de interes public ;

- Hotărârea  C.J.I.  nr.18/2008,  privind  aprobarea  contractării  unui  împrumut 
intern, pe termen lung de către Consiliul Judeţean Ilfov, pentru realizarea unor 
lucrări de interes public ;

- Hotărârea C.J.I. nr.29/2009, privind aprobarea bugetului local al judeţului Ilfov, 
pe anul 2009 ;

- Hotărârea  C.J.I.  nr.136/2009,  privind  rectificare  bugetului local  al  judeţului 
Ilfov, pe anul 2009 ;

- Hotărârea  C.J.I.  nr.149/2009,  privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii 
Consiliului  Judeţean  nr.136/2009,  privind  rectificarea  bugetului local  al 
judeţului Ilfov, pe anul 2009 ;

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

- Raportul Preşedintelui înregistrat sub nr.                   ;
-  Raportul  Direcţiilor  de  Specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov 

înregistrat sub nr.                     ;
- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi  studii 

economice;
- 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 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;
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- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al Comisiei de cultură, conservarea monumentelor istorice, 
culte şi minorităţi;

- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului;
- Hotărârea  Guvernului  nr.9/2007,  privind  constituirea,  componenţa  şi 

funcţionarea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale ;
 -   Prevederile  Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi 

completată;
-   Ordonanţa de Urgenţă nr.37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în 

domeniul bugetar, modificată şi completată;
-  În  temeiul  art.  91,  alin.  1,  lit.  ”f”,  art.  97  şi  art.115  din  Legea  nr. 

215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicata,  modificată  şi 
completată;

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1. Se aprobă utilizarea sumelor rămase din împrumuturile BCR în anul 2010, în 

valoare totală de 27.688.108,23 lei, pentru cheltuieli de capital astfel :

-   2.688.108,23 lei din Contractul de credit nr.2/28.06.2005 ;

- 25.000.000 lei din Contractul de credit nr.DM/2/1816/30.05.2008 ;

 conform  Anexei  nr.1  si  a  Listei  de investiţii,  care  fac  parte  integrantă  din  prezenta 

hotărâre.

Art.2. Direcţiile de Specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

P R E Ş E D I N T E,

CRISTACHE  RĂDULESCU

     Contrasemnează
                                                                           SECRETAR AL JUDEŢULUI,

          MONICA TRANDAFIR

 Nr.                                                              
 Din                  2010
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