
                                                                    ROMÂNIA
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

 PROIECT DE HOTĂRÎRE 
privind aprobarea unei contribuţii din  bugetul local al Judeţului Ilfov

  pentru  ADIA Ilfov 

Consiliul  Judeţean  Ilfov;
Având în vedere:

- Hotărârea AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Ilfov nr. 4/2011
- Referatul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Ilfov nr. 116/2011, înregistrat 

la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 8992/2011;
– Expunerea de motive a preşedintelui şi  vicepreşedinţilor  Consiliului    Judeţean   Ilfov 

       nr. ............ /.............. ;
– Raportul   Direcţiilor   de    specialitate    din    cadrul    Consiliului   Judeţean   Ilfov

         nr. ............/............. ;
– Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
– Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii economice;
– Potrivit prevederilor art. 7 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Ilfov, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 30/2008, modificată şi completată;

     În baza art.91 alin.1 lit. f) şi art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, modificată si completată;



HOTĂRĂŞTE:
Art.1  Se aprobă acordarea unei contribuţii în valoare de 400.000 lei din bugetul local al 

Judeţului  Ilfov  pentru  ADIA Ilfov,  sumă  necesară  desfăşurarii  activităţii  de  monitorizare   a 
implementării Proiectului ”Reabilitare  şi modernizare sistem de alimentare cu apă şi canal în 
Judeţul Ilfov. “  

Art.2  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov  şi ADIA Ilfov vor 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

  Avizează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr.____
Din _________ 2011



                                                                                      

ROMÂNIA
    JUDEŢUL ILFOV

  CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.____/__________ 2011

          EXPUNERE DE MOTIVE

Prin adresa ADIA Ilfov nr. 116/10.10.2011, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 

8992/26.10.2001 se solicită Consiliului Judeţean Ilfov acordarea unei contribuţii  necesară 

pentru desfăşurarea activităţii de monitorizare  a implementării Proiectului ”Reabilitare  şi 

modernizare sistem de alimentare cu apă şi canal în Judeţul Ilfov. “  

Art.  7 din  al Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Ilfov, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 30/2008, modificată şi completată, precizează: 

Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:

 a) Contribuţiile asociaţiilor  la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi  

alte contribuţii de la bugetele locale ale acestora.

Având  în vedere  Hotărârea AGA a ADIA Ilfov nr. 4/2011 se propune  acordarea unei 

contribuţii  în valoare de 400.000 lei  din bugetul local al  Judeţului Ilfov pentru ADIA Ilfov, 

sumă necesară desfăşurarii activităţii de monitorizare  a implementării Proiectului ”Reabilitare 

şi  modernizare  sistem de  alimentare  cu  apă  şi  canal  în  Judeţul  Ilfov“  în  conformitate  cu 

prevederile legale,.

Faţă de cele  menţionate şi prevederile legale în vigoare,  am iniţiat Proiectul de Hotărâre 

alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi  aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                             VICEPREŞEDINTE,
   Roman Gheorghe                                                                       Cristina Manicea



                                                                      ROMÂNIA

                                                     JUDEŢUL ILFOV
                                                CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.____/__________ 2011 
                                                            RAPORT

Prin referatul  ADIA Ilfov nr. 116/10.10.2011, înregistrat la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 

8992/26.10.2001  se  solicită  Consiliului  Judeţean  Ilfov  acordarea  unei  contribuţii   necesară 

pentru  desfăşurarea  activităţii  de  monitorizare   a  implementării  Proiectului  ”Reabilitare   şi 

modernizare sistem de alimentare cu apă şi canal în Judeţul Ilfov. “  

Art.  7 din  al  Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Ilfov, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 30/2008, modificată şi completată, precizează: 

Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:

Contribuţiile asociaţiilor  la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor

şi alte contribuţii de la bugetele locale ale acestora.

Prin hotărârea AGA 4/2011 a ADIA s-a aprobat solicitarea unei contribuţii din bugetul 

local  al  Judeţului   Ilfov  în  cuantum  de  400.000,  sumă  pentru  desfăşurarea  activităţii  de 

monitorizare  a implementării Proiectului ”Reabilitare  şi modernizare sistem de alimentare cu 

apă şi canal în Judeţul Ilfov. “

Faţă de cele precizate mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am 

întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

Direcţia Juridică şi                                                       Direcţia Economică
Administraţie Publică          Director Executiv,
Director Executiv,           Bogdan Costea

Irina Suliman    

Şef Serviciu Juridic-Contencios,    Şef Biroul Buget şi Venituri Cheltuieli Avizare 

Legalitate Acte            Marilena  Pădure 

Adela-Steliana  Ralea
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