
 
ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 privind modificarea Hotărârea Consiliului Jude ean Ilfov nr. 180 din 30.10.2009 privindț  

aprobarea depunerii Cererii de finan are aferentă proiectului „Reabilitarea, modernizarea,ț  

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 Institu iei prefectului – Jude  Ilfov nr. ț ț 18869/FN/ 09.12.2011 privind solicitarea de 

modificare a Hotărârii nr. 154 adoptată în edin a extraordinară din data de 28.11.2011;ș ț

- 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  Jude ean Ilfov nr. 180 din 30.10.2009 privind aprobarea depuneriiț  

Cererii de finan are aferentă proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extindereaț  

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  i  completarea  Normelorș  

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind aprobarea prin HG nr. 44/2004;

În temeiul art.91 alin.(1) lit.”f” i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,ș  

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 i va fi deș  3.657.605,76 lei  24% TVA inclus.

Art.  2 Hotărârea   Consiliului  Jude ean  Ilfov  nr.  180  din  30.10.2009  se  modificăț  

corespunzător.

Art. 3 Hotărârea Consiliului Jude ean Ilfov nr. 154 din 28.11.2011 se revocă.ț

Art. 4 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

Avizează,

SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica TRANDAFIR

Nr. ...............

Din ……………2011



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. …………….. din …………….

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin adresa Institu iei prefectului – Jude  Ilfov nr.  ț ț 18869/FN/ 09.12.2011  se solicită modificarea 

Hotărârii nr. 154 adoptată în edin a extraordinară din data de 28.11.2011.ș ț

Modificarea  solicitată  este  de  a  preciza  ”Art  I,  pct.1  din  HG  nr.  768  din  23.07.2010  pentru  

modificarea  i  completarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  571/2003  privindș  

aprobarea prin HG nr. 44/2004”, a a cum s-a procedat prin prezentul proiect de hotărâre.ș

În Hotărârea Consiliului Jude ean Ilfov nr. 154/2011 s-a aprobat valoarea totală a proiectului cuț  

corectările necesare datorate unor modificări aduse de autorită ile contractante, prin care s-au trecutț  

la capitolul cheltuieli eligibile sume ce figurau la cheltuieli neeligibile, iar TVA-ul s-a modificat de 

la 19% la 24%. 

Contribu ia  Consiliului  Jude ean  Ilfov  rămâne  în  parametrii  aproba i,  doar  valoarea  totală  aț ț ț  

investi iei se majorează.ț

Astfel, valoarea totală a investiţiei este de 3.657.605,76 lei  24% TVA inclus, contribuţia proprie 

a judeţului  Ilfov în valoare de 69.010,36 ron reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă  a 

proiectului.

 Ţinând seama de cele precizate am iniţiat Proiectul de Hotărâre alăturat pe care îl supunem spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,

Cristina MANICEA   Gheorghe ROMAN



ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Compartimentul Integrare Europeană şi Reformă

Nr. .............. din ....................

RAPORT

Institu iei  Prefectului  – Jude  ț ț Ilfov, prin adresa nr.  18869/FN/ 09.12.2011 înregistrată la 

Consiliul Jude ean Ilfov, solicită modificarea Hotărârii nr. 154 adoptată în edin a extraordinară dinț ș ț  

data  de 28.11.2011 în sensul precizării  în preambului  acesteia  a temeiului  juridic pe baza i înș  

executarea căruia a fost adoptată, cu precizarea articolelor i alineatelor, conform prevederilor art.ș  

42  alin.  (4)  coroborat  cu  art.  82  din  Legea  nr.  24/2000  rivind  normele  de  tehnică  legislativă, 

republicată, cu modificările i completările ulterioare. .ș

Modificarea  solicitată  este  de  a  preciza  în  preambul  ”Art  I,  pct.1  din  HG nr.  768  din  

23.07.2010 pentru  modificarea  i  completarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.ș  

571/2003 privind aprobarea prin HG nr. 44/2004”, a a cum s-a procedat prin prezentul proiect deș  

hotărâre.

În Hotărârea Consiliului Jude ean Ilfov nr. 154/2011 s-a aprobat valoarea totală a proiectuluiț  

cu corectările necesare datorate unor modificări aduse de autorită ile contractante, prin care s-auț  

trecut  la  capitolul  cheltuieli  eligibile  sume  ce  figurau  la  cheltuieli  neeligibile,  iar  TVA-ul  s-a 

modificat de la 19% la 24%. 

Contribu ia Consiliului Jude ean Ilfov rămâne în parametrii aproba i, doar valoarea totală aț ț ț  

investi iei se majorează.ț

Astfel, valoarea totală a investiţiei este de 3.657.605,76 lei  24% TVA inclus, contribuţia 

proprie  a  judeţului  Ilfov  în  valoare  de  69.010,36  ron reprezentând  2%  din  valoarea  totală 

eligibilă a proiectului.



Fa ă de cele men ionate am întocmit prezentul raport pentru a înso i proiectul de hotărâreț ț ț  

alăturat.

 

     DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI

  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ           DIRECŢIA ECONOMICĂ

            

Director Executiv, Director Executiv,

      Irina SULIMAN            Bogdan COSTEA

DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE       SERVICIUL LUCRĂRI PUBLICE ŞI ACHIZIŢII

Director Executiv,                   Şef Serviciu,

       Gabriel CONSTANTIN       Constantin CĂLINOIU

COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI REFORMĂ,

Daniela GRECU


	Cristache RĂdulescu
	Avizează,
	Nr. ...............



