
 
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE
HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 
nr. 116/2010 de modificare a Hotărârii Consiliului Județean  Ilfov 

nr. 187/2009 privind aprobarea contribuției județului Ilfov prin 
Consiliul Județean Ilfov la proiectul “Reabilitarea și 

modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă și Canalizare din 
Județul Ilfov”, privind aprobarea garantării unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de 1.336.822 euro 

Consiliul Judeţean Ilfov;
- În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.b)  și  alin.3, lit.b), ale 

art.45, alin.2, coroborat cu prevederile art.98, art.104, alin.1, 
lit.c)  și alin.4, lit.c), art.97, precum și ale art.115, alin.1, lit.c), 
alin.4,  5  și  6  din  Legea  administrației  publice  locale 
nr.215/2001,  republicată  cu  modificările  și  completările 
ulterioare;

- Având  în  vedere  prevederile  Ordonanței  de  urgență  a 
Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările 
și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV 
din  Legea  nr.273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu 
modificările  și  completările  ulterioare, precum  și  cu cele ale 
Hotărârii  Guvernului  nr.9/2007  privind  constituirea, 
componența  și  funcționarea  Comisiei  de  autorizare  a 
împrumuturilor  locale,  cu  modificările  și  completările 
ulterioare.

- Ținând  seama  de  prevederile  art.41,  alin.4  din  Legea 
nr.24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru 
elaborarea actelor  normative,  republicată,  cu modificările  și 
completarile ulterioare.    
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- Luând  în  considerare  prevederile  art.9,  pct.8  din  Carta 
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997.

- Ținând  seama  de  prevederile  art.1166  și  următoarele  din 
Codul civil, referitoare la contracte, luând act de :

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  Consiliului  Judeţean 
înregistrata sub nr.2445/28.03.2012;

- Raportul  direcțiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului 
Județean Ilfov nr. 2446/28.03.2012; 

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

- Raportul  de avizare al  Comisiei  de organizare  și  dezvoltare 
urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  arhitectură  și 
administrarea domeniului public și privat al județului;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci, 
prognoze şi studii economice;

- Constatând  necesitatea  de  a  asigura  resursele  financiare 
pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror 
documentație  tehnico-economică  a  fost  aprobată  prin 
Hotărârea  Consiliului  Județean  nr.  186/2009  privind 
aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  pentru  proiectul 
“Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă 
și  Canalizare  din  Județul  Ilfov”  și  Hotărârea  Consiliului 
Județean Ilfov nr.56/2010 pentru modificarea  și  completarea 
Hotărârii  Consiliului  Județean  Ilfov  nr.186/2009  privind 
aprobarea  Studiului  de  fezabilitate  pentru  proiectul 
“Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă 
și  Canalizare  din  Județul  Ilfov”,  prevăzute  în  anexă  la 
prezenta.

- Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.187/30.10.2009 privind 
aprobarea contribuției  județului  Ilfov prin Consiliul  Județean 
Ilfov la proiectul “Reabilitarea  și  modernizarea sistemelor de 
alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Ilfov”;
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- Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.116/07.09.2010 privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov 
nr.  187/30.10.2009  privind  aprobarea  contribuției  județului 
Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov la proiectul “Reabilitarea  și 
modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă  și Canalizare 
din Județul Ilfov”;

- Adresa Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală de 
Trezorerie  și  Datorie  Publică  nr.616315/16.01.2012, 
înregistrată la Consiliul Județean Ilfov sub nr.307/16.01.2012;

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Art. 1.2 al Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.116/2010 
se modifică și va avea următorul conținut:

Se  aprobă  garantarea  unei  finanțări  rambursabile  interne  în 
valoare de 1.336.822 euro, reprezentând 20% din valoarea creditului 
contractat  de  S.C.  APĂ-CANAL  ILFOV  S.A.,  pentru  reabilitarea  și 
modernizarea  sistemelor  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare  din 
Județul Ilfov, în sumă totală de 6.684.109 euro, cu o maturitate de 20 
de ani.

Art. II. După art.1.2 se introduc următoarele articole:
Art.2.  Garantarea finanțării  rambursabile  prevăzute la  art.1  se 

face pentru realizarea investițiilor publice de interes local a S.C. APĂ-
CANAL ILFOV S.A. pentru “Reabilitarea  și  modernizarea sistemelor 
de alimentare cu Apă și Canalizare din Județul Ilfov”.

Art.3. Din bugetul local al Consiliului Județean Ilfov se asigură 
garantarea sumei de 1.336.822 euro, reprezentând 20% din valoarea 
creditului  contractat  de  S.C.  APĂ-CANAL  ILFOV  S.A.  pentru 
reabilitarea  și  modernizarea  sistemelor  de  alimentare  cu  apă  și 
canalizare din Județul Ilfov, în sumă totală de 6.684.109 euro.

Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a garantării creditului S.C. APĂ-
CANAL ILFOV S.A., ordonatorul principal de credite are obligația să 
publice pe pagina de internet a Consiliului Județean Ilfov următoarele 
date:

a) hotărârea  Comisiei  de  autorizare  a  împrumuturilor  locale, 
precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b) valoarea  finanțării  rambursabile  garantate  în  valuta  de 
contract;

c) gradul de îndatorare a Consiliului Județean Ilfov;
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d) durata  serviciului  datoriei  publice  locale  garantate,  cu 
precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a 
finanțării rambursabile garantate;

e) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 
(2)  Datele  prevăzute  la  art.4,  alin.  (1)  se  actualizează  în  prima 

decadă  a  fiecărui  trimestru  pentru  trimestrul  expirat,  sub 
sancțiunile prevăzute de lege.
Art.5.  Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se 

însărcinează președintele Consiliului Județean Ilfov.
Art.6.  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul 

secretarului  județului  Ilfov  în termenul  prevăzut  de lege,  prefectului 
Județului  Ilfov  și  se  aduce  la  cunoștința publică  prin  publicarea  în 
Monitorul  Oficial  al  Județului  Ilfov,  precum  și  pe pagina de internet 
www.cjilfov.ro.

Art.  III.  Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 187/30.10.2009 
și Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 116/07.09.2010 se modifică 
și se completează corespunzător.

P R E Ş E D I N T E,
CRISTACHE   RĂDULESCU

                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                           MONICA TRANDAFIR

Nr.37   
Din .16/05.2012
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