ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 180 din 30.10.2009 privind
aprobarea depunerii Cererii de finanțare 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:
-

Adresa Instituției prefectului – Județ Ilfov nr. 18869/FN/ 09.12.2011 privind solicitarea de
modificare a Hotărârii nr. 154 adoptată în ședința extraordinară din data de 28.11.2011;

-

Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov
înregistrat sub nr. ............ din .........................2012;

-

Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov înregistrat
cu nr .............. din ................. 2012.;

-

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 Județean Ilfov nr. 180 din 30.10.2009 privind aprobarea depunerii
Cererii de finanțare aferentă proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea
şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani – judeţul
Ilfov”.

-

Art I, pct.1 din HG nr. 768 din 23.07.2010 pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind aprobarea prin HG nr. 44/2004;

În temeiul art.91 alin.(1) lit.”f” și art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 Valoarea totală a investiţiei prevăzută la art. 1 al Hotărârii 180 din 30.10.2009 se
modifică și va fi de 3.657.605,76 lei 24% TVA inclus.
Art. 2 Hotărârea

Consiliului Județean Ilfov nr. 180 din 30.10.2009 se modifică

corespunzător.
Art. 3 Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 154 din 28.11.2011 se revocă.
Art. 4 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 ……………2012

