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HOTĂRÂRE
privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 269 din 19.12.2017
de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 850 din 15.01.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 269 din 19.12.2017 privind
majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin hotărâre
judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea
personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru învăţământul
special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, pe anul 2017;
- Raportul nr. 851 din 15.01.2018 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr.1336 din 23.01.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi
familie;
- Raportul nr. 1238 din 22.01.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi
incompatibilităţi;
- Raportul nr. 1392 din 23.01.2018 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Raportul nr. 1248 din 22.01.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret,
colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 1262 din 22.01.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu :
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 899 din 14.12.2017 privind repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal, inclusiv a
sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură
salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,
inclusiv pentru învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;
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- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 23.03.2017 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017, 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 269 din 19.12.2017 privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal, inclusiv a
sumelor prevăzute prin hotărâre judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de
natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat, inclusiv pentru învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă
educaţională, pe anul 2017.
Art.2 Influenţele prevăzute la art. 1 sunt detaliate în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului
judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza programelor, programul de investiţii publice şi în bugetul
general consolidat, pe anul 2017.
Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate, punerea în
aplicare fiind asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată
direcţiilor de specialitate implicate și instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa,
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU
Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 1
Adoptată la Slobozia
Astăzi 25.01.2018

Rd./Oc.
HAM
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat
la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2017
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1192 din 19.01.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr.1193 din 19.01.2018 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 1337 din 23.01.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială şi familie;
- Raportul nr. 1239 din 22.01.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 1393 din 23.01.2018 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Raportul nr. 1249 din 22.01.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 1263 din 22.01.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu :
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4)
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 23.03.2017 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017, 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 Se aprobă utilizarea sumei de 2.800 mii lei din excedentul bugetului local
rezultat la sfârșitul exerciţiului bugetar 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii
de dezvoltare aferentă bugetului local pentru anul 2018, în limita angajamentelor legale
aprobate.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, punerea în aplicare fiind
asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa - Activitatea de Trezorerie și
Contabilitate Publică, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. 2
Adoptată la Slobozia
Astăzi 25.01 .2018

Rd./Oc.
HAM
2 ex.

Cod FP -07-06, ed.2 vers.0

HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2018
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1190 din 19.01.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul comun nr.1191 din 19.01.2018 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei
Investiţii și Servicii Publice;
- Raportul nr.1394 din 23.01.2018 al Comisiei economico-financiare și
agricultură;
- Raportul nr. 1264 din 22.01.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului și turism;
- Raportul nr.1240 din 22.01.2018 al Comisiei juridice,de disciplină, drepturi,
obligaţii și incompatibilităţi;
- Raportul nr. 1338 din 23.01.2018 al Comisiei muncă, sănătate, asistenţă
socială și familie;
- Raportul nr. 1250 din 22.01.2018 al Comisiei învăţământ, cultură, culte,
tineret, colaborarea cu societatea civilă;
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018,
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 repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale din judeţ a sumei de 7.297,00 mii lei, din cota de 17,25% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, pentru achitarea arieratelor,
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală și pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Se aprobă repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale din judeţ a sumei de 10.226,00 mii lei, reprezentând sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene
și comunale pe anul 2018, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.4 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija Direcţiei
Coordonare Organizare, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa,
Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa și consiliilor locale din judeţ, urmând a fi
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 3
Adoptată astăzi 25.01.2018
La Slobozia

Rd/Oc
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de
cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1199 din 19.01.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
Examinând,
- Nota de fundamentare nr. 19 din 12.01.2018 a Centrului Judeţean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa;
- Raportul nr. 1200 din 19.01.2018 al Direcţiei Buget Finanţe ;
- Raportul nr. 1251 din 22.01.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,
tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe,
- Raportul nr. 1339 din 23.01.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială şi familie;
- Raportul nr. 1241 din 22.01.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 63/206/2014 privind revizuirea mediei
numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene;
- prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice;
- prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 211 din
19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și din
serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018;
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prevederile Anexei nr. 6 a Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor
nr. 2.193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a
aşezămintelor culturale;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe 2018,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama Centrului Judeţean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 36 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi
statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului
Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Centrului Judeţean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 4
Adoptată la Slobozia
Astăzi 25.01.2018

Rd/Oc
TGV
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HOTĂRÂRE
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2018/2019
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 980 din 17.01.2018, a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa ;
Examinând :
-Avizul Ministerului Educaţiei Naţionale nr.2711/DGISSEP/14.12.2017;
-Raportul nr. 981 din 17. 01.2018, al Direcţiei Coordonare Organizare;
-Raportul nr.1525 din 22.01.2018, al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,
tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;
În conformitate cu :
-prevederile art. 91 alin. (2) lit. b) şi alin. (5) lit. a) punctul 1. din Legea
administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art. 19 alin. (1) şi (2) şi ale art. 61 alin. (1) şi alin. (2) teza a doua
din Legea nr. 1 din 2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.472 din 07.11.2017
pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preșcolari și elevi
școlarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform
în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul
şcolar 2018-2019;
-prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5573 din 07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
învăţământului special şi special integrat,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din
2001, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special
din judeţul Ialomiţa, pentru anul școlar 2018/2019, la nivelul Liceului Tehnologic
Special „Ion Teodorescu” din Slobozia.
Art.2 Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia va funcţiona ca
unitate de învăţământ cu personalitate juridică, de nivel primar, gimnazial,
profesional și liceal inferior.
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Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii
la cunoştinţă publică.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe şi Liceului Tehnologic
Special „Ion Teodorescu” Slobozia şi spre ştiinţă, Ministerului Educaţiei Naţionale şi
Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 5
Adoptată la Slobozia
Astăzi 25.01.2018

Rd/Oc
Șt/D

Cod FP -07-02, ed.6 vers.0

HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
județului Ialomița a suprafeței de 889,9413 ha teren agricol
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 518 din 11.01.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 519 din 11.01.2018 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu;
- Raportul nr. 1265 din 22.01.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Raportul nr. 1395 din 23.01.2018 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1242 din 22.01.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Hotărârea de Guvern nr. 1063/2002 privind transmiterea unor terenuri din
proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în
proprietatea publica a judeţului Ialomiţa şi în administrarea Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile art.91 alin.(1) lit.c), art.119, art.120 și art.121 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 10 alin.(2) și (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.551-552, art.553 alin.(1) și art.555-772 din Codul Civil al României
– Cartea a III-a;
- prevederile art.22 lit.b) din Legea-cadru nr.195/2006 privind descentralizarea, cu
modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.3/2017, 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniu privat al judeţului
Ialomiţa a suprafeţei de 889,9413 ha teren agricol, având datele de identificare
prevăzute în anexele nr.1și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Inventarul bunurilor din domeniul privat al judeţului Ialomiţa se modifică și
se completează în mod corespunzător, potrivit prevederilor art.1).
Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, direcţiilor din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire,
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian – Robert IONESCU

Nr. 6
Adoptată la Slobozia
Astăzi 25.01.2018

Rd./Oc.
DIG
2ex
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea arendării unor terenuri cu destinație agricolă, proprietate privată
a județului Ialomița, situate în extravilanul comunelor Vlădeni și Giurgeni
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.854 din 15.01.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând :
- Raportul nr. 855 din 15.01.2018 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 1243 din 22.01.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 1396 din 23.01.2018 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1266 din 22.01.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Procesul verbal nr. 1456 din 25.01.2018 al Comisiei de validare,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin.(4) lit. b), art.121 şi art. 123 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.1836 și urm. din Codul Civil al României,
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 ”Studiul de oportunitate”privind arendarea prin licitaţie publică
deschisă a unor suprafeţe totale de 718,2081 ha, terenuri cu destinaţie agricolă –
categoria de folosinţă arabil, proprietate privată a judeţului Ialomiţa, situate în
extravilanul comunelor Vlădeni (639,8010 ha) și Giurgeni (78,4071 ha), prevăzut în
anexa nr.1.
Art.2(1) Se aprobă arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă – categoria de
folosinţă arabil, menţionate la art.1), identificate şi delimitate în teritoriu pe 5 module,
potrivit anexelor nr.2 și 3.
(2) Terenurile agricole prevăzute la alin.(1) se arendează pe 5, 10 sau 20 de ani,
în funcţie de categoria de cultură, conform prevederilor Caietului de sarcini, cu
posibilitatea reînnoirii contractului de arendă, pe aceeași perioadă, la solicitarea scrisă
a arendașului făcută cu minim 12 luni înainte de expirarea contractului și aprobată
prin hotărâre de Consiliul Judeţean Ialomiţa.
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(3) Arendarea terenurilor se realizează prin procedura de licitaţie publică,
detaliată în Documentaţia de atribuire.
(4) Criteriul de atribuire al contractului de arendă este ”cel mai mare nivel al
arendei” exprimată în lei/ha/an.
(5) Arendașul nu are dreptul de a subarenda sau cesiona, total sau parţial,
contractul/contractele de arendă.
Art.3 Se aprobă Documentaţia de atribuire privind arendarea terenurilor cu
destinaţie agricolă – categoria de folosinţă arabil menţionate la art.1), prevăzută în
anexa nr. 4.
Art.4(1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei, după cum urmează:
a) pentru modulele 1-4 Vlădeni, 1.000 lei/ha/an;
b) pentru modulul 1 Giurgeni, 500 lei/ha/an pentru culturi cereale și 200
lei/ha/an pentru creștere animale.
(2) Se aprobă preţul de achiziţionare a Documentaţiei de atribuire în cuantum de
10 lei.
Art.5 Se aprobă modalitatea de plată a arendei datorată, după cum urmează:
a) pentru perioada cuprinsă de la data încheierii contractului de arendă până la
31 decembrie a anului în care s-a încheiat contractul, arenda se plăteşte în termen de
30 zile de la data semnării contractului de către părţi, atunci când contractul este
încheiat după data de 31 iulie;
b) pentru contractele încheiate până la 31 iulie, arenda se plăteşte în două
tranşe, respectiv: 50% din cuantumul arendei până la data de 31 iulie, iar diferenţa de
50% până la data de 31 octombrie;
c) pentru următorii ani, arenda se plăteşte în două tranşe, respectiv: 50% din
cuantumul arendei până la data de 31 iulie, iar diferenţa de 50% până la data de 31
octombrie ale fiecărui an;
d) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al arendei şi data
încetării contractului de arendă, arenda se plăteşte până la data de 31 ianuarie a
anului respectiv;
e) arenda datorată de arendaș se indexează anual, la data de 1 ianuarie al
fiecărui an cu indicele de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, pentru
anul precedent.
Art.6(1) În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de arendă, interesul
propriu al arendatorului o impune, prin act adiţional se va proceda la reducerea cu
până la 5% a suprafeţei arendate şi cu diminuarea corespunzătoare a arendei datorate
de arendaș.
(2) Dacă interesul public naţional sau judeţean în temeiul căruia s-a diminuat cu
până la 5% suprafaţa arendată nu mai subzistă, această suprafaţă va reveni, fără o
altă procedură de licitaţie, la arendașul iniţial, cu majorarea corespunzătoare a
arendei datorate de acesta.
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Art.7 (1) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru arendarea
terenurilor cu destinaţie agricolă – categoria de folosinţă arabil prevăzute la art.1, în
următoarea componenţă:
Preşedinte: Proca Gheorghe - director executiv, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Membri:
Șelaru Gheorghe - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Pamblică Carmen - consilier juridic, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Deda Geanina Diana - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Cilă Lenuţa - referent de specialitate, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Membri
de rezervă: Fiţa Elena - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Hristescu Marius - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
(2) Se numesc ca observatori, pe perioada evaluării ofertelor pentru arendarea
terenurilor cu destinaţie agricolă categoria de folosinţă arabil prevăzute la art.1,
următorii:
Nedu Marin - consilier judeţean PSD
Fuerea Sorin - consilier judeţean PNL
Popa Marin - consilier judeţean ALDE
Art. 8 Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii
la cunoştinţă publică.
Art.10 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată persoanelor prevăzute la art.7, spre ducere la îndeplinire, urmând a fi
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian – Robert IONESCU

Nr. 7
Adoptată la Slobozia
Astăzi 25.01.2018

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea
declarării utilității publice de interes local pentru lucrarea „Expropriere teren
intravilan în suprafață totală de 8.982 mp situat în Orașul Căzănești”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 520 din 11.01.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Căzănești nr. 104 din 15.12.2017
privind aprobarea măsurilor premergătoare exproprierii pentru cauză de utilitate
publică a terenului intravilan în suprafaţă totală de 8.982 mp situat în orașul
Căzănești, afectat de extinderea Cimitirului Uman,
Examinând:
- Raportul comun nr. 521 din 11.01.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare și
al Direcţiei Amenajarea Teritoriului și Urbanism;
- Raportul nr. 1244 din 22.01.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 1267 din 22.01.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului și turism,
În conformitate cu:
- prevederile capitolului II din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru
cauză de utilitate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3, art. 4 și Anexa nr. 1 (art. 6) din Hotărârea de Guvern nr.
583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor
pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru
lucrări de interes naţional sau de interes local;
- prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările și 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 numește comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea
declarării utilităţii publice de interes local pentru lucrarea „Expropriere teren
intravilan în suprafaţă totală de 8.982 mp situat în Orașul Căzănești” din judeţul
Ialomiţa, în următoarea componenţă:
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Președinte: Brașoveanu Diana-Valentina - șef Serviciu Amenajarea Teritoriului
și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Membri: Stelian Traian – viceprimarul Orașului Căzănești;
Păun Rada – consilier superior în cadrul Compartimentului Achiziţii
Publice, Investiţii și Protecţia Mediului din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Local al Orașului Căzănești.
Secretariatul comisiei este asigurat de:
Banu Nicolae-Cătălin – consilier superior în cadrul Direcţiei Amenajarea
Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Tudorache Florentina – consilier asistent în cadrul Direcţiei Amenajarea
Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Art.2 Membrii Comisiei și secretariatului nominalizaţi la art. 1 vor realiza
atribuţiile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 583/1994 de aprobare a
Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării
prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau
de interes local.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica persoanelor nominalizate la art. 1, Direcţiei Ameneajare Teritoriului și
Urbanism și Consiliului Local al Orașului Căzănești , urmând a fi publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian – Robert IONESCU

Nr. 8
Adoptată la Slobozia
Astăzi 25.01.2018
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H O T Ă R Â RE
privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier
S.C. Sardinia Tour S.R.L., în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean
de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Manasia-Bărcănești
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 852 din 15.01.2018 a Președintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 18 din 03.01.2018 prin
care operatorul de transport rutier S.C. Sardinia Tour S.R.L.. a solicitat acordarea licenţei
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane, prin
curse regulate speciale, pe traseul Manasia-Bărcănești;
- referatul nr. 443 din 10.01.2018 al Autorităţii Judeţene de Transport - Direcţia
Investiţii și Servicii Publice;
- avizul nr. 86 din 09.01.2018 al Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa;
- raportul nr. 853 din 15 .01.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice;
- raportul nr. 1268 din 22.01.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecţia mediului și turism,
În conformitate cu:
- prevederile art. 4 lit. (h), art. 31 alin. (11),(2), art. 34 şi art. 35 alin. (1) şi (3) din
Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin
Ordinul nr. 353/2007 emis de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) 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(1) Se aprobă eliberarea licenţei de traseu operatorului de transport rutier
S.C. Sardinia Tour S.R.L., cu sediul în Municipiul Urziceni, str. Muncii, nr. 7, bloc C9,
scara A, etaj 2, ap.11, judeţul Ialomiţa, nr. de înregistrare J21/395/2016,
CUI RO36529470, în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de
persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Manasia-Bărcănești.
(2) Licenţa de traseu este valabilă până la data de 27.12.2020.
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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 Direcţiei Investiţii și Servicii Publice - Autoritatea Judeţeană de
Transport, spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa şi operatorului de
transport rutier S.C. Sardinia Tour S.R.L., urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian –Robert IONESCU

Nr. 9
Adoptată la Slobozia
Astăzi 25.01.2018
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