ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului „Extindere, reabilitare
termică şi dotare Centru de îngrijire şi asistenţă, municipiul Slobozia, judeţul
Ialomiţa” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară
3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale, precum şi a cheltuielilor legate de acesta
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.4715 din 05.07.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr.4703 din 05.07.2010 al Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi
Lucrări Publice;
- Raportul nr.4736 din 05.07.2010 al Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate,
familie şi asistenţă socială,
În conformitate cu:
- prevederile Ghidului solicitantului elaborat pentru Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie
3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.43 din 06.07.2010 privind
aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai
obiectivului de investiţii „Extindere, reabilitare termică şi dotare Centru de îngrijire şi
asistenţă, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa”, în vederea obţinerii unei finanţări
nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3Îmbunătăţirea
infrastructurii
sociale,
Domeniul
de
intervenţie
3.2Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
- prevederile art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, 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,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă depunerea spre finanţare a proiectului „Extindere, reabilitare termică
şi dotare Centru de îngrijire şi asistenţă, municipiul Slobozia, 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.
Art.2(1) Se aprobă cheltuielile eligibile şi cheltuielile neeligibile ale Proiectului
menţionat la art. 1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa în sumă totală de
77.634,60 lei, din care suma de 55.634,60 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a
Proiectului şi suma de 22.000,00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile ale Proiectului.
Art.3 Consiliul Judeţean Ialomiţa se obligă să asigure resursele financiare necesare
implementării optime a proiectului având ca obiectiv modernizarea şi echiparea infrastructurii
sociale, în conditiile în care beneficiază de posibilitatea rambursării/decontării ulterioare a
cheltuielilor efectuate din instrumente structurale.
Art.4 Consiliul Judeţean Ialomiţa se obligă să respecte, pe durata pregătirii proiectului
şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul
egalităţii de şanse, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului
de stat.
Art.5 Se împuterniceşte domnul Paul Marcu, director general al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa să semneze cererea de finanţare şi celelalte
documente prevăzute de Ghidul solicitantului în raport cu specificul obiectivului de investiţie
în vederea obţinerii unei finanţări în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 3, Domeniul de intervenţie 3.2.
Art.6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând a fi comunicată prin grija Direcţiei
Coordonare Organizare.
Art.7 Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare.
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