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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42/06.07.2010 privind 

aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului „Înfiinţare Centru de recuperare şi 

reabilitare adulţi, comuna Movila, judeţul Ialomiţa” în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul 

de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale, precum şi a cheltuielilor legate de acesta 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 719 din 30.01.2014 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42/06.07.2010 privind aprobarea 

depunerii spre finanţare a proiectului „Înfiinţare Centru de recuperare şi reabilitare 

adulţi, comuna Movila, judeţul Ialomiţa” în cadrul Programului Operaţional Regional 

2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de 

intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale, precum şi a cheltuielilor legate de acesta, 

 Examinând: 

- Raportul nr. 959 din 03.02.2014 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 - Raportul  nr. 1074 din 05.02.2014 al Comisiei juridice,de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 1060 din 05.02.2014 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 

- Nota de fundamentare nr. 1309 din 28.01.2014 a Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, 

În conformitate cu: 

 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. d) ş alin.(5) lit.a) pct.2 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată; 

 - prevederile art. 80 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr.52 din 29.08.2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42/06.07.2010 privind 

aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului „Înfiinţare Centru de recuperare şi 

reabilitare adulţi, comuna Movila, judeţul Ialomiţa” în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul 

de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale, precum şi a cheltuielilor legate de acesta, se modifică 

după cum urmează : 

 

a. art.2 se modifică şi va avea următorul cuprins : 

 

”Art.2  Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 3.833.060,02 lei, din 

care 58.541,76 lei, fără TVA, reprezentând cofinanţare eligibilă a Consiliului Judeţean 

Ialomiţa şi 210.942,10 lei, inclusiv TVA, reprezentând valoarea neeligibilă, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 

b. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din  

prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

 

Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 
 

                PREŞEDINTE,                                        

        Contrasemnează, 

        Vasile Silvian CIUPERCĂ                    Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                    Adrian-Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 13                                                                 Rd/Oc                                                                                                  

Adoptată la Slobozia                                                   DIG 

Astăzi 07.02.2014                                    2 ex 


