ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din
judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public
Consiliul Judeţean Ilfov,
Având în vedere:
-Hotărârile:
Consiliului Local Berceni, nr.16/21.04.2010,
Consiliului Local Dobroeşti, nr.13/21.04.2010
Consiliului Local Corbeanca, nr.17/21.04.2010
Adresa Consiliului Local Nuci, nr.729/21.04.2010, înregistrată la Consiliul Judeţean
Ilfov cu nr.3298 /21.04.2010
-

-

-

Expunerea de motive a Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean
Ilfov, înregistrată cu nr. 3360/22.04.2010
Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov,
înregistrat sub nr. 3361/22.04.2010
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 administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
Raportul de avizare al Comisiei de cultură, conservarea monumentelor
istorice, culte şi minorităţi;

Ţinând seama de prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,
privind finanţele publice locale, modificată şi completată, respectiv art.1 din Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificată şi completată
În temeiul art. 91 alin.(6) lit c şi art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale
din judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public şi
sumele care reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Ilfov la finanţarea
acestora, sume ce se vor acorda in functie de veniturile incasate la bugetul local al
judetului Ilfov, astfel:
a) - cu Consiliul Local al Comunei Berceni pentru ,, Finalizare amenajare teren
sport’’ suma- 1.000.000lei;
b) -cu Consiliul Local al Comunei Dobroeşti pentru ,,Sala de sport multifunctionala,
imprejmuire, utilitati’’- suma- 1.000.000lei;
c) - cu Consiliul Local al Comunei Nuci pentru ,, Realizare obiectiv de interes
public-construcţie complex de sănătate’’- suma- 1.000.000lei;
d)- cu Consiliul Local al Comunei Corbeanca pentru ,, Realizare si finalizare
construcţii aflate in domeniul public al comunei Corbeanca - Centru Cultural
Multifunctional si Dispensar uman ’’- suma- 1.000.000lei;
Art. 2 Se mandatează Preşedintele
semnarea contractelor de asociere.

Consiliului Judeţean Ilfov pentru

Art. 3 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 _______________

