
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii  Consiliului Judeţean nr. 

107/19.06.2009 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu 

Consiliul Local Voluntari cu proiectul „Infrastructură DJ 200 B (Şoseaua Pipera – 

Tunari )” în cadrul Programului Operaţional Regional,  

Axa 2- „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” DMI 2.1 

Consiliul Judeţean  Ilfov;

Având în vedere:
 -    Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului 

Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr. ...../...........2010;
- Referatul  Serviciului  Public  de Cooperare Internă şi  Internaţională  al 

judeţului Ilfov nr.  ......../...........2010, înregistrat la Consiliul Judeţean 
Ilfov cu nr. ......./..........2010;

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 
      nr. ....../..........2010;
- Raportul de avizare al Comisiei  de buget, finanţe, bănci,  prognoze şi 

studii economice;
- 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 organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea  lucrărilor  publice,  arhitectură  şi  administrarea  domeniului 
public şi privat al judeţului;

În  conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.b), lit d) şi f), alin.(3) lit.d) 
şi alin.(5) lit.a)punctul 12 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată,cu modificările şi completarile ulterioare;

În temeiul  art.  97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
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H O T Ă R Ă Ş T E

Art.I Articolul  1  din  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 
107/19.06.2009 se modifică şi va avea următorul conţinut: „Se aprobă participarea 
Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Consiliul Local Voluntari, cu proiectul 
„Realizarea lucrărilor de infrastructură pentru reabilitarea şi modernizarea 
Bulevardului Pipera – DJ 200 B”, în cadrul Programului Operaţional Regional,  
Axa 2- „Îmbunătăţirea infrastructurii  de transport regionale şi locale” DMI 2.1 
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia / reabilitarea şoselelor de centură

Art.II Se aprobă implementarea  proiectului  „Realizarea  lucrărilor 
de infrastructură pentru reabilitarea şi modernizarea Bulevardului Pipera – 
DJ 200 B” pentru  care  se  solicită  finanţarea  în  baza  Programului  Operaţional 
Regional, Axa 2- „Îmbunătăţirea infrastructurii  de transport regionale şi locale” 
DMI 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – 
inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”. 

Art. III Art.  3  din  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 
107/19.06.2009  se  modifică  şi  va  avea  următorul  conţinut:  „În  cazul  obţinerii 
finanţării externe pentru proiect, se aprobă plata cofinanţării cu 10%  din totalul 
valorii de cofinanţare (2%  din valoarea totală a cheltuielilor eligibile) aferente 
acestui proiect, în cuantum de 134.956 lei, în conformitate cu prevederile legale”.

Art.IV Articolul  5  din  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 
107/19.06.2009 se modifică şi va avea următorul conţinut: „Se aprobă Acordul de 
Parteneriat nr. 1/2010, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre şi se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov să semneze 
Acordul de Parteneriat cu Consiliul Local Voluntari (lider proiect)”.

Art.V Hotărârea de Consiliu Judeţean nr. 107/19.06.2009 se modifică 
şi se completează corespunzător.

Art VI. Direcţiile  de specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU

Avizează,
SECRETAR  AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. ...........
Din  …………2010
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