ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.101/08.07.2011
Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
- Solicitarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov nr.11006/23.11.2011,
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.9812/23.11.2011;
- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean
Ilfov, înregistrată cu nr. ........../...........2011;
-

Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov,
înregistrat cu nr. ....../..........2011;

- 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 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 3 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;
HOTĂRĂŞTE
Art.I Se modifică Art.2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.101/08.07.2011
şi va avea următorul conţinut: ,,Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de
7.591.836, 77 lei, din care 6.000.000 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă,
iar 122.448, 98 lei reprezintă cofinanţarea proprie a Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă Ilfov şi valoarea estimată a cheltuielilor neeligibile (TVA) de 1.469.387, 79
lei.
Art.II Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.101/08.07.2011 se modifică
corespunzător.
Art.III Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov şi 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 …………2011

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. ______/____________ 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.101/08.07.2011 s-a aprobat
participarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov la Proiectul “ASEC- Acces la
servicii e-sănătate complexe prin implementarea unui sistem informatic integrat” în
cadrul liniei de finanţare POS CCE, Axa III –3.2.4.” Susţinerea implementării de soluţii
de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.
În acest sens, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, în calitate de Lider,
împreună cu Spitalul Clinic Colentina şi Spitalul Clinic de Urgenţă Pantelimon, în
calitate de parteneri, intenţionează să aplice proiectul „ASEC – Acces la servicii esanătate complexe prin implementarea unui sistem informatic integrat” în cadrul liniei
de finanţare POS CCE 3.2.4, în vederea obţinerii fondurilor nerambursabile pentru
implementerea unui sistem informatic integrat, la nivelul celor 3 instituţii.
Prin adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov nr.11006/23.11.2011,
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.9812/23.11.2011, s-a solicitat modificarea
Hotărârii Judeţean Ilfov nr.101/08.07.2011 în sensul modificării sumei de 6.122.449 lei
cu suma de 7.591.836, 77 lei.
Faţă de cele menţionate şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am
iniţiat Proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare
Consiliului Judeţean Ilfov.
PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,
Roman Gheorghe

VICEPREŞEDINTE,
Manicea Cristina
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RAPORT
Prin adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov nr.11006/23.11.2011,
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.9812/23.11.2011, s-a solicitat modificarea
Hotărârii Judeţean Ilfov nr.101/08.07.2011 în sensul modificării sumei de 6.122.449 lei
cu suma de 7.591.836, 77 lei.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.101/08.07.2011 s-a aprobat
participarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov la Proiectul “ASEC- Acces la
servicii e-sănătate complexe prin implementarea unui sistem informatic integrat” în
cadrul liniei de finanţare POS CCE, Axa III –3.2.4.” Susţinerea implementării de soluţii
de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”
Faţă de cele menţionate şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, am
întocmit prezentul Raport pentru a însoţi Proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.101/08.07.2011 .
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