ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 43/06.07.2010
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 3-Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale, Domeniul de intervenţie 3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.5862 din 27.08.2010 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- adresa Tehno-Art Design SRL înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub
nr. 5790 din 25.08.2010,
Examinând:
- Raportul nr.5861 din 27.08.2010 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 6068 din 06.09.2010 al Comisiei pentru învăţământ, muncă,
sănătate, familie şi asistenţă socială;
- Raportul nr. 6038 din 03.09.2010 al Comisiei juridice şi de disciplină,
În conformitate cu:
- prevederile art.80 şi 82 alin.1) din Anexa la hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 52/29.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- 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 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 43/06.07.2010 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
3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale,
se modifică după cum urmează :
1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins :
„Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii menţionat la art.1, prevăzuţi în anexa nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, după cum urmează :
- Valoare totală :
3.438,99 mii lei
din care
- Construcţii Montaj (C+ M) : 2.750,62 mii lei
- durată de realizare :
17 luni.”
2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 43/06.07.2010 se
modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii „Extindere,
reabilitare termică şi dotare Centru de îngrijire şi asistenţă, municipiul Slobozia,
judeţul Ialomiţa”, aprobat prin art. 1 şi anexa nr. 1 la hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 43/06.07.2010, se modifică şi se completează conform prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.3 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.4 Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa
şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare.
PREŞEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
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