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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea, 

modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.7973/2018 - B din 09.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 7975/2018 – Z din 09.05.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, 
În conformitate cu: 

 - prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.3 și anexa nr.1 din Hotărârea de Guvern                       
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în 
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional 
și local, reducând inegalităţile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de 
comunităţi, Obiectivul specific 8.1 – Creșterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, 
comunitare și a celor de nivel secundar, în special în zonele sărace și izolate, Operaţiunea 
8.1.A – Ambulatorii, Apelurile de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni cod apel 
POR/266/8; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 Se aprobă Nota conceptuală aferentă obiectivului de investiţii „Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziţie, în funcţie de modificările legislative sau de 
natură tehnică, conţinutul Notei conceptuale prevăzută la art.1). 
  
 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 spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
 

     Contrasemnează 
     Secretarul județului Ialomița, 

        Adrian Robert IONESCU 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 56                                                                                                                                                                                                           Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                                DIG 
Astăzi 11.05 .2018                                                                             2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea, 

modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 7974/2018 - N din 09.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 7977/2018 - X din 09.05.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
În conformitate cu: 

 - prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.4 și anexa nr.2 din Hotărârea de Guvern                       
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în 
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional 
și local, reducând inegalităţile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de 
comunităţi, Obiectivul specific 8.1 – Creșterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, 
comunitare și a celor de nivel secundar, în special în zonele sărace și izolate, Operaţiunea 
8.1.A – Ambulatorii, Apelurile de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni cod apel 
POR/266/8; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 Se aprobă Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiţii „Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziţie, în funcţie de modificările legislative sau de 
natură tehnică, conţinutul Temei de proiectare prevăzută la art.1). 
  
 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 spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
 

     Contrasemnează 
     Secretarul județului Ialomița, 

        Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții  

„Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor” 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.7976/2018 - L din 09.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 7978/2018 - J din 09.05.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, 
În conformitate cu: 

 - prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.3 și anexa nr.1 din Hotărârea de Guvern                       
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-
2020, Măsura I.23, Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitaţii și adăposturi – 
investiţii de îmbunătăţire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitaţii sau a 
locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi pentru îmbunătăţirea 
siguranţei pescarilor”; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) 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, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 Art.1 Se aprobă Nota conceptuală aferentă obiectivului de investiţii „Construire 
adăpost pescăresc pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor”, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziţie, în funcţie de modificările legislative sau de 
natură tehnică, conţinutul Notei conceptuale prevăzută la art.1). 
  
 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 spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
 

     Contrasemnează 
     Secretarul județului Ialomița, 

        Adrian Robert IONESCU 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 58                                                                                                                                                                                                    Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                                DIG 
Astăzi 11.05 .2018                                                                               2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  

„Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.7980/2018 - N din 09.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 7982/2018 – L din 09.05.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, 
În conformitate cu: 

 - prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.4 și anexa nr.2 din Hotărârea de Guvern                       
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-
2020, Măsura I.23, Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitaţii și adăposturi – 
investiţii de îmbunătăţire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitaţii sau a 
locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi pentru îmbunătăţirea 
siguranţei pescarilor”; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) 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, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 Se aprobă Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiţii  „Construire 
adăpost pescăresc pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor”, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziţie, în funcţie de modificările legislative sau de 
natură tehnică, conţinutul Temei de proiectare prevăzută la art.1). 
  
 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 spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
 

     Contrasemnează 
     Secretarul județului Ialomița, 

        Adrian Robert IONESCU 
 
  
 
 
 
 
 

 
Nr. 59                                                                                                                                                                                                  Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                                DIG 
Astăzi 11.05 .2018                                                                             2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea rectificării bugetului general  

al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 7981/2018-Z din 09.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Raportul  comun nr. 7983/2018-X din 09.05.2018 al Direcţiei Buget Finanţe și 
Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, 

În conformitate cu: 
  - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f), 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. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pentru anul 2018; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018, 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  (1) Se aprobă rectificarea bugetului  propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 
2018, pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri 
în sumă de 179.386,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 209.148,00 mii lei, cu un deficit 
de 29.762,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit 
punctului I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 29.762,00 
mii lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu. 

 
Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri 

proprii al instituţiilor publie subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2018, pe 
secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, atât la venituri, cât 
și la cheltuieli, în sumă de 1.475,00 mii lei, potrivit punctului II din anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 3 Influenţele prevăzute la art. 1 și 2 sunt detaliate în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 4 Se împuternicesc Direcţia Buget Finanţe şi Direcţia Investiţii şi Servicii 

Publice 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 2018. 

 
Art. 5 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. 6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoştinţă publică. 
 
Art.7 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. 60                                                                                                                                                                                          Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                       HAM 
Astăzi 11.05 .2018                                      2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al  

Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2018 
  

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7984/2018-J din 09.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 
 - Nota de fundamentare înaintată nr. R1 4011 din 07.05.2018 a Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slobozia, privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2018; 
 - Hotărârea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia        
nr. 11 din 07.05.2018 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozi, pe anul 2018, 
 - Raportul  nr.7985/2018-V din 09.05.2018 al Direcţiei Buget Finanţe;  

 În conformitate cu : 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 11 din 19.02.2018 privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,  
pe anul 2018; 

 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 3 și art. 104 alin. (6) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2018, pe secţiuni, capitole, subcapitole, titluri, 
articole și alineate, la venituri în sumă de 84.791,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 
87.813,00 mii lei, cu un deficit de 3.022,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul 
anului anterior, potrivit  anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Se împuternicește Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările și completările în 
structura bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia și 
în programul de investiţii publice al acestuia, pe anul 2018. 

 
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Spitalul  

Judeţean de Urgenţă Slobozia, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul unităţii 
sanitare. 

 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoștinţă publică. 
 
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând a fi publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

                                                                      

 

 
Contrasemnează, 

Secretarul  județului Ialomița 
 Adrian – Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind validarea mandatului de consilier judeţean  

al domnului Balov Aurel – Alexandru  
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 44  din 26.04.2018 privind încetarea 
de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al 
domnului Păcureanu Viorel - Iulian; 
 - Procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor 
şi atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Judeţean Ialomiţa,                     
din 05 Iunie 2016, al Circumscripţiei Electorale nr. 23 Ialomiţa; 
 - Declaraţia de renunţare la candidatură a domnului Vasile Mitu; 
 - Adresa Partidului Naţional Liberal - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa nr. 8104 din 
11.05.2018 prin care se confirmă că domnul Balov Aurel – Alexandru  este membru al 
acestui partid, 

- Procesul–verbal nr. 9475/2018 - D din 30.05.2018 al Comisiei de validare şi 
rezultatul votului liber exprimat de majoritatea consilierilor  judeţeni  prezenţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.31 alin.3, art.31^1 şi art.90 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.9 alin.(2) lit. b) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor 
locali, 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 mandatul de consilier judeţean al domnului Balov Aurel – 
Alexandru – propus de Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Ialomiţa, ales 
supleant pe lista electorală a Partidului Naţional Liberal. 
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Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi, la instanţa de 
contencios administrativ, în 5 zile de la adoptare, iar în cazul celor absenţi de la şedinţă, 
în 5 zile de la comunicare. 
  

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa, 
spre ştiinţă, persoanei nominalizate la art.1 şi Partidului Naţional Liberal – Organizaţia 
Judeţeană Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

Contrasemnează, 
                       Secretarul Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                   Adrian Robert  IONESCU    
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016  
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița  

pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr. 8788/2018 - M din 22.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
- Hotărârea  Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 44  din 26.04.2018  privind  încetarea 

de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al 
domnului Păcureanu Viorel - Iulian; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 62 din 30.05.2018 privind validarea 
mandatului de consilier judeţean al domnului Balov Aurel – Alexandru, 

Examinând:  
 - Raportul nr. 8792/2018 - O  din 22.05.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare;  
 - Raportul nr. 9189/2018 - R din 25.05.2018 al Comisiei juridice şi de disciplină, 

În conformitate cu:  
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 

Ialomiţa aprobat prin Hotărârea nr. 3/19.01.2017, cu modificările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6 din 24.06.2016 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele 
domenii de activitate, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 54 şi art. 98 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:  

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art. I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6 din 24.06.2016 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele 
domenii de activitate  se modifică  după cum urmează: 
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* la art. 2, pct. c se modifică și va avea următorul cuprins: 
   c. Comisia pentru învățământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea  
civilă şi relații externe: 

1. Crunţeanu Daniel - Eugeniu  
2. Trifan Luminiţa  
3. Chidu Tudoriţa 
4. Constantin Gheorghe  
5. Balov Aurel – Alexandru  

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

comunicării.  
 
Art. III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată domnului Balov Aurel – Alexandru şi Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea  civilă şi relaţii externe a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
  

            
PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 
 

 

                                                                                                          Contrasemnează, 
                                Secretarul Județului Ialomița                                                                                    

                          Adrian Robert  IONESCU    
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu  

al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2017 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 7248/2018 - D din 27.04.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul nr. 7251/2018 – T din 27.04.2018 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 9192/2018 - H din 25.05.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 9195/2018 – R din 25.05.2018 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 9156/2018 – T din 25.05.2018 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 - Raportul nr. 9325/2018 – N din 29.05.2018 al Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 9216/2018 - T din 25.05.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 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 contul anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului 
Ialomiţa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi 
situaţiile financiare pe anul 2017, cu anexele aferente. 
          

Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 
la cunoştinţă publică.  
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 Art.3  Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcţiilor de specialitate şi instituţiilor implicate, urmând să fie publicată 
pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  
 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 

 
Contrasemnează, 

                                                                      Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                           Adrian-Robert IONESCU 
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 H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea rectificării bugetului general  

al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 9123/2018 - V din 24.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Raportul  comun nr. 9125/2018 - T din 24.05.2018 al Direcţiei Buget Finanţe și Direcţiei 
Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr.9217/2018 - F din 25.05.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 9194/2018 – F din 25.05.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 9197/2018 – P din 25.05.2018 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 9157/2018 – F din 25.05.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 9326/2018 – Z din 29.05.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pentru anul 2018; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri 
bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f), 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; 
 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  (1) Se aprobă rectificarea bugetului  propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2018, pe 

secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în sumă de 
179.386,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 210.805,00 mii lei, cu un deficit de 31.419,00 mii lei, 
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deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 31.419,00 mii lei, din 
care suma de 1.245,00 mii lei ca sursă de finanţare a secţiunii de funcţionare a bugetului 
propriu și suma de 30.174,00 mii lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
a bugetului propriu. 

 
Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2018, pe 
secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, atât la venituri cât și la 
cheltuieli, în sumă de 10.879,00 mii lei potrivit punctului II din anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 Influenţele prevăzute la art. 1 și 2 sunt detaliate în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 4 Se împuternicesc Direcţia Buget Finanţe şi Direcţia Investiţii şi Servicii Publice 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 2018. 

 
Art. 5 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. 6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art. 7 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 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 8963/2018 - G din 23.05.2018 a Președintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - adresa nr. R1 4052 din 21.05.2018 a  Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia și Nota 
de fundamentare; 
 Examinând: 
 - Raportul  nr. 8968/2018 - O din 23.05.2018 al Direcţiei Buget Finanţe; 

- Raportul nr. 9199/2018 - N din 25.05.2018 al Comisiei economico – financiare și 
agricultura; 
 - Raportul nr. 9218/2018 - R din 25.05.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 
 - Raportul nr. 9200/2018 - D din 25.05.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. d), alin.(2) lit. c) și alin. (5) lit. (a) pct. 3 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  Legii-cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice; 
            - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii și competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii și competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale;  
 - prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1706/2007 privind conducerea şi 
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor; 
 - prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1500/2009  privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi 
terapie intensivă din unităţile sanitare; 
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- prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1.224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind 
aprobarea normativelor de personal; 
 - prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor 
pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de 
salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care 
beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază; 
 - prevederile  Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 975/2012 privind organizarea structurii 
de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din 
reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 11 din 19.02.2018 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe 
anul 2018, 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art. 1 Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă  

Slobozia potrivit anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art. 2 Managerul Spitalului Judeţean de Urgenta Slobozia , doamna Iancu Mariana, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
           
           Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 184 din 23.11.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia 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. 66                                                            Rd/Oc                                                                                                              
Adoptată la Slobozia             TGV 
Astăzi 30.05.2018           

   



















































































Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.1 

 

 

    

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Construirea și dotarea 

blocului alimentar și a spălătoriei aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8949/2018 - I din 23.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 

 - Raportul nr. 8954/2018 - W din 23.05.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
- Raportul nr. 9201/2018 - P din 25.05.2018 al Comisiei economico – financiare și 

agricultura; 
 - Raportul nr. 9327/2018 – L din  29.05.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 9219/2018 - D din 25.05.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu: 
 - prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.3 și anexa nr.1 din Hotărârea de Guvern                       
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) 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, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 Se aprobă Nota conceptuală aferentă obiectivului de investiţii „Construirea și 
dotarea blocului alimentar și a spălătoriei aferente Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziţie, în funcţie de modificările legislative sau de 
natură tehnică, conţinutul Notei conceptuale prevăzută la art.1). 
  
 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 spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 

 
 

        Contrasemnează, 
                                                                               Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                     Adrian-Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construirea și 

dotarea blocului alimentar și a spălătoriei aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.8956/2018 - U din 23.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 

 - Raportul nr. 8960/2018 - W din 23.05.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
- Raportul nr. 9203/2018 - N din 25.05.2018 al Comisiei economico – financiare și 

agricultura; 
 - Raportul nr. 9328/2018 – X din 29.05.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 9220/2018 - V din 25.05.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu: 
 - prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.4 și anexa nr.2 din Hotărârea de Guvern                       
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) 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, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 Se aprobă Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiţii „Construirea 
și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei aferente Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziţie, în funcţie de modificările legislative sau de 
natură tehnică, conţinutul Temei de proiectare prevăzută la art.1). 
  
 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 spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 

 
 

        Contrasemnează, 
                                                                               Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                     Adrian-Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 28/26.03.2018 

privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al 
Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.8793/2018 - A din 22.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea 

regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Ialomiţa 
necesare desfășurării activităţilor din domeniul sănătăţii; 

- adresa nr. 1779/02.05.2018 a Serviciului Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa; 
- Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Ialomiţa, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judeţul 
Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;  

- Raportul nr. 8797/2018 – W din 22.05.2018 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 
- Raportul nr. 9202/2018 - B din 25.05.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 9329/2018  J  din  29.05.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 9221/2018 – H din 25.05.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 119, art.120, art. 123 alin.(1)  și art.124 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 866-870 și art. 874-875 din Codul Civil al României; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă; 
 - prevederile art. 84-86 din Regulamentul de organizare și funcţionare al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa                         
nr. 3/19.01.2017, cu modificările și completările ulterioare,  

 



Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.1 

 

 
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.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28/26.03.2018 privind 
reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al 
Judeţului Ialomiţa necesare desfășurării activităţilor din domeniul sănătăţii se modifică și 
se completează după cum urmează:  
 
 1. la articolul 1, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, (11), cu următorul 
cuprins: 
 ”(1

1
) Se revocă dreptul de administrare prevăzut la alineatul ß(1) pentru bunurile 

imobile de la numărul curent 6 (C10, nr. inventar 110118), respectiv 15 (C6, nr. inventar 

110133) din anexa nr. 1, poziții care se abrogă. Anexa nr. 1 se modifică în mod 

corespunzător.” 

 
 2. articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 ”Art. 3 Se aprobă constituirea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, pe o perioadă 

de un an, Serviciului Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa asupra bunurilor imobile aflate în 

domeniul public al Judeţului Ialomiţa prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.” 

 
 3. la Anexa nr. 3, după numărul curent 5 se introduc două numere noi, 6 și 7, cu 
următorul cuprins: 
”  
6 f 110118 1.3.1. Garaj Suprafaţă construită la sol = 68,00 mp; 

suprafaţă construită desfășurată = 68,00 mp; 
regim de înălţime: P, anul construirii: 1988 

37.300,00 1988 C10 

7 p 110133 1.6.8. Atelier 
lăcătușerie 

Suprafaţă construită la sol = 100,00 mp; 
suprafaţă construită desfășurată = 100,00 mp; 
regim de înălţime: P, anul construirii: 1968 

38.000,00 1969 C6 

                 ” 

 4. la Anexa nr. 3, totalul valorilor de inventar se modifică și va avea următoarea 
valoare : 
 ”TOTAL = 1.327.835,00” 
 
 5. articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins : 
 ”Art.6 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârile 

Consiliului Județean Ialomița nr.56/18.06.2003, nr.48/25.05.2004, nr.26/28.03.2005, 

nr.61/26.07.2005, nr.59/30.09.2010, nr.73/16.11.2012, nr.16/18.03.2013, 

nr.24/25.02.2014 și art.3 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița                               

nr. 85/20.11.2008.” 

 
Art.II Termenul de un an prevăzut la Art.I punctul 2 se calculează de la data 

adoptării prezentei hotărâri. 
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Art.III Predarea – preluarea imobilelor prevăzute în Art.I se face pe bază de 

protocoale încheiate de Consiliul Judeţean Ialomiţa cu Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slobozia și Serviciul Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa  în termen de 10 de zile de la data 
comunicării prezentei hotărâri. 

 
Art.IV Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare 

Organizare, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia și Serviciului 
Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 

 

                                                                                           
                                                                                                              Contrasemnează 
                                                                                                   Secretarul județului Ialomița, 

                                                                                                                 Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al  
Festivalului Național de Folclor „Ion Albeșteanu” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8876/2018 - C din 22.05.2018 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 23.03.2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale  Ialomiţa; 

- Adresa nr. 345 din 20.04.2018 a Centrului Judeţean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiţionale  Ialomiţa; 

- Raportul nr. 8879/2018 - M din 22.05.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr.9205/2018 - L din 25.05.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
- Raportul nr.9158/2018 - R din 25.05.2018 al Comisiei pentru învăţământ, 

cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a)  pct. 4 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, 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,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfășurare al Festivalului 

Naţional de Folclor „Ion Albeșteanu”, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  
 Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să aprobe, 
prin act administrativ, modificarea și/sau completarea Regulamentului prevăzut în 
anexa la prezenta hotărâre, la propunerea instituţiei organizatoare. 

 
 Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Centrul 

Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa. 
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 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 Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale  
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
 

                                                                                            Contrasemnează 
    Secretarul județului Ialomița 
        Adrian-Robert  IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al  

Festivalului Internațional de Folclor „Floare de pe Bărăgan” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8881/2018 - Q din 22.05.2018 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 23.03.2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale  Ialomiţa; 

- Adresa nr. 345 din 20.04.2018 a Centrului Judeţean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiţionale  Ialomiţa; 

-  Raportul nr. 8884/2018 - A din 22.05.2018 al Direcţiei Coordonare 
Organizare; 

- Raportul nr.9204/2018 - Z din 25.05.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 9159/2018 - D din 25.05.2018 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a)  pct. 4 din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, 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,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfășurare al Festivalului 

Internaţional de Folclor „Floare de pe Bărăgan”, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să aprobe, 
prin act administrativ, modificarea și/sau completarea Regulamentului prevăzut în 
anexa la prezenta hotărâre, la propunerea instituţiei organizatoare. 

 
 Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Centrul 

Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa. 
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 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 Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale  
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
 
 

                                                                                            Contrasemnează 
    Secretarul județului Ialomița 
        Adrian-Robert  IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea dezlipirii Cărții funciare nr. 21463 a terenului agricol situat  

pe raza comunei Giurgeni, aflat în domeniul privat al județului Ialomița 
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  

 - Expunerea de motive nr. 9110/2018 - P din 24.05.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/11.05.2018 privind aprobarea 
Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiţii „Construire adăpost pescăresc pentru 
îmbunătăţirea siguranţei pescarilor”; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59/11.05.2018 privind aprobarea 
Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiţii „Construire adăpost pescăresc 
pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor”, 

Examinând:  
- Raportul nr. 9115/2018 – X  din 24.05.2018 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu;  
- Raportul nr. 9207/2018 – J din 25.05.2018al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Raportul nr. 9330/2018 – B din 29.05.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
În conformitate cu:  
- prevederile art. 876-915 din Codul Civil al României; 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Legii cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 23 lit. e), art. 132 alin. (1), art.133-134, art. 135 alin. (1) lit. a) și 

alin. (3) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară, 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Se aprobă dezlipirea Cărţii funciare nr. 21463 a terenului agricol situat pe 

raza comunei Giurgeni, aflat în domeniul privat al judeţului Ialomiţa, în 2(două) loturi, 
astfel: 

a) Lotul 1 cu număr cadastral 22077,  având suprafaţa de 53.100 mp; 
b) Lotul 2 cu număr cadastral 22076,  având suprafaţa de 6.365.718 mp. 
 

Art.2 Reprezentarea grafică a celor două loturi de teren este evidenţiată în 
documentaţia cadastrală anexată la prezenta hotărâre.  

 
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,                                            

domnul Victor Moraru, să semneze documentele privind operaţiunea de dezlipire a 
bunului imobilul menţionat la art. 1, inclusiv cele în formă autentică. 

 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcţiilor de specialitate implicate, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

  

 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 

 
 

        Contrasemnează, 
                                                                               Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                     Adrian-Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind actualizarea ”Monografiei economico - militare  

a judeţului Ialomiţa” la nivelul anului 2018 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8886/2018 - Y din 22.05.2018 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 65 din 27.05.2016 privind 
aprobarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa”, cu actualizările 
ulterioare;  
 - Raportul nr. 8888/2018 - W din 22.05.2018 al Direcţiei Coordonare 
Organizare; 

 - Raportul nr. 9222/2018 - T din 25.05.2018 al Comisiei pentru muncă, 
sănătate, asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 9209/2018 - H  din 25.05.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 9208/2018 - V  din 25.05.2018 al Comisiei economico-financiare  
şi agricultură; 

- Raportul nr. 9162/2018 - T din 25.05.2018 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 9334/2018 - X din 29.05.2018 al Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 - Adresa nr. 279 IL din 18.05.2018 a Structurii Teritoriale pentru Probleme 
Speciale Judeţul Ialomiţa, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 46 alin. (2) şi art. 47 lit. f) din Legea 477/2003 privind 
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1174/2011 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-
militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, coroborat cu art. 4 din anexa 
aceleiaşi hotărâri; 
 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.I  Se aprobă actualizarea la nivelul anului 2018 a ”Monografiei economico - 
militare a judeţului Ialomiţa”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr. 65 din 27.05.2016, după cum urmează: 

- anexele nr. 5, 6, 7, 8e, 10, 11, 14 şi 18 din Monografia economico - militară a 
judeţului Ialomiţa se modifică şi se înlocuiesc cu anexele corespunzătoare care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

cunoştinţă publică. 
 
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată Centrului Militar Judeţean Ialomiţa şi Structurii Teritoriale pentru Probleme 
Speciale Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
 
 
 

          Contrasemnează, 
         Secretarul judeţului Ialomiţa 
               Adrian Robert IONESCU 
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