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HOTĂRÂRE
privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 366 din 08.11.2018 privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018
şi aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 21577/2018- G din 16.11.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 366 din 08.11.2018 privind
majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018;
- Raportul nr. 21578/2018 - W din 16.11.2018 al Direcţiei Buget Finanţe,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și f), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c) şi e),
alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 19 alin. (2), art. 36 alin. (2) şi art. 82 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, cu modificările
şi completările ulterioare;
- 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,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 366 din
08.11.2018 privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018.
Art. 2 (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
141.267,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 178.696,00 mii lei, cu un deficit de 37.429,00 mii lei,
deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 37.429,00 mii lei,
din care suma de 8.442,00 mii le ca sursă de finanţare a secţiunii de funcţionare a bugetului
propriu și suma de 28.987,00 mii lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare a bugetului propriu.
Art. 3 Influenţele prevăzute la art. 1 şi 2 sunt detaliate în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se împuternicește 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 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. 130
Adoptată la Slobozia
Astăzi 20.11 .2018

Rd./Oc.
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
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.21572/2018 – E din 16.11.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Nota de fundamentare înaintată nr. 7694 din 14.11.2018 a Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slobozia, privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2018;
- Hotărârea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
nr. 27 din 15.11.2018 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2018,
- Raportul nr. 21574/2018 – K din 16.11.2018 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, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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.(3) lit.a), 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 98.146,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de
101.168,00 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 și Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 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

Nr. 131
Adoptată la Slobozia
Astăzi 20.11.2018

Rd/Oc
G.E.
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/24.08.2017 privind
aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric
Orașul de Floci” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 21571/2018 - O din 16.11.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea
realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de
Floci” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
- solicitarea de clarificare nr. 4 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru;
- Raportul nr. 21573/2018 – V din 16.11.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice,
În conformitate cu:
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului
urban și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de
investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi
cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – Aria prioritară 3 – Promovarea culturii și a
turismului, a contactelor directe între oameni, din cadrul Programului Operaţional Regional
2014-2020;
- 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;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, cu
modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

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

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea
realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de
Floci” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de
9.482.284,42 lei cu TVA. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în cuantum de
9.292.638,73 lei cu TVA.
(3) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea
proiectului, în valoare de 2.900.416,24 lei cu TVA, compusă din 189.645,69 lei cu TVA
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 2.710.770,55 lei cu TVA,
cheltuieli neeligibile.”
2. Anexele nr. 1 și nr. 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și nr.2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în
numele și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. I, în
situaţiile menţionate în Ghidul solicitantului și în Declaraţia de angajament, prevăzută în
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Direcţiei Buget Finanţe şi
Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. 132
Adoptată la Slobozia
Astăzi 20.11 .2018

Red./Oc.
DIG
2

ex
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017
privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn
Sf. Nicolae” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 21637/2018 - G din 16.11.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea
realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” și a
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare aduse prin Hotărârea
nr. 129/31.10.2018;
- solicitarea de clarificări a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru;
- Raportul nr. 21640/2018 - K din 16.11.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii
Publice;
În conformitate cu:
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea
mediului urban și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, Prioritatea de investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat
sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – Aria
prioritară 3 – Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni, din
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
- 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;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 141/24.08.2017 privind
aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn
Sf. Nicolae” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. La articolul 2), alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum
de 2.045.030,01 lei cu TVA.
(3) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea
proiectului, în valoare de 522.008,16 lei cu TVA, compusă din 40.900,60 lei cu TVA,
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 481.107,56 lei cu TVA,
cheltuieli neeligibile. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în sumă de
2.004.129,41 lei.”
2. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în
numele și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. I,
în situaţiile menţionate în Ghidul solicitantului și în Declaraţia de angajament, prevăzută
în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Direcţiei Buget
Finanţe şi Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. 133
Adoptată la Slobozia
Astăzi 20.11.2018

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului general
al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 22275/2018 - W din 23.11.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Raportul nr. 22276/2018 - M din 23.11.2018 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Adresa primarului comunei Albești nr. 4290/21.11.2018;
- Raportul nr. 22300/2018 - K din 26.11.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 22346/2018 - Y din 26.11.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 22394/2018 –A din 26.11.2018 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 22284/2018 – S din 26.11.2018 al Comisiei pentru învăţământ,
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 22382/2018 – G din 26.11.2018 al Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
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. 15, art. 19 alin. (2) și art. 36 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, cu
modificările şi completările ulterioare;
- 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,
HOTĂRĂŞTE
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 137.248,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 174.914,00 mii lei, cu un deficit
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de 37.666,00 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 37.666,00
mii lei, din care suma de 8.442,00 mii lei ca sursă de finanţare a secţiunii de funcţionare
a bugetului propriu şi suma de 29.224,00 mii lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu.
(3) Se suplimentează fondul de rezervă bugetară, constituit conform art.1(4) din
Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 75 din 25.07.2018, la dispoziţia consiliului
judeţean, cu suma de 150,00 mii lei la subcapitolul 54.02.05 ,,Fond de rezervă bugetară
la dispoziţia autorităţilor locale,, articol 50.04 ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale,, din creditele bugetare de la paragraf 51.02.01.03 ,,Autorităţi
executive,, alineat 10.01.01 ,,Salarii de bază,,.
Art. 2 (1) Se aprobă utilizarea sumei suplimentare de 150,00 mii lei din fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru acordarea unor
ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale, aflate în situaţii de extremă
dificultate.
(2) Se aprobă alocarea sumei de 350,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa către Consiliul local Albești
(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să aloce suma
prevăzută la alin. 2 prin dispoziţie.
(4) Suma alocată potrivit art. 2 alin (2) va fi justificată de către Consiliul local
Albești, iar suma neutilizată va fi restituită bugetului judeţului Ialomiţa până cel mai
târziu la sfârșitul exerciţiului bugetar al anului 2018.
Art. 3 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 11.655,40 mii lei, potrivit punctului II din anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri
proprii al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2018,
pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, atât la venituri,
cât și la cheltuieli, în sumă de 1.536,00 mii lei, potrivit punctului III din anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Influenţele prevăzute la art. 1, 2, 3 şi 4 sunt detaliate în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Se împuterniceste 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 2018.
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Art. 7 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. 8 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii
la cunoştinţă publică.
Art. 9 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. 134
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.11 .2018

Rd./Oc.
GE
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. 22278/2018-S din 23.11.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 22279/2018-I din 23.11.2018 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 22395/2018 – Q din 26 .11.2018 al Comisiei economico-financiare și
agricultură;
- Raportul nr. 22330/2018 – U din 26.11.2018 al Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului și turism;
- Raportul nr.22349/2018 – U din 26.11.2018 al Comisiei juridice,de disciplină,
drepturi, obligaţii și incompatibilităţi,
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, cu modificările
şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale din judeţ prin redistribuirea sumei de 574,00 mii lei, reprezentând sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale pe anul 2018, potrivit anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
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Art. 3 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 implicate din judeţ, urmând a fi
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 135
Adoptată astăzi 28.11.2018
La Slobozia

Rd/Oc
TGV
2 ex
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii
Judeţene ”Ștefan Bănulescu” Ialomiţa, instituţie publică de cultură
aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 22118/2018 - C din 22.11.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Nota de fundamentare transmisă de Biblioteca Judeţean ”Ștefan
Bănulescu”Ialomiţa cu adresa nr. 1046 din 09.11.2018;
- Raportul nr. 22120/2018 - Q din 22.11.2018 al Direcţiei Buget Finanţe ;
- Raportul nr. 22351/2018-I din 26.11.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii și incompatibilităţi;
- Raportul nr. 22302/2018-Q din 26.11.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 22285/2018-I din 26.11.2018 al Comisiei pentru învăţământ,
cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe,
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
si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice 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. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
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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 Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa,
potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu”
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. 186 din 23.11.2017 privind aprobarea organigramei şi
statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene ”Ștefan Bănulescu ” Ialomiţa, instituţie
publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa.
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, Bibliotecii Judeţene ”Ștefan Bănulescu” 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. 136
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.11.2018

Rd/Oc
G.E.

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării unor evenimente
pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 22259/2018 – K din 23.11.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 22261/2018 - Y din 23.11.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 22353/2018 - O din 26.11.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 22287/2018 – O din 26.11.2018 al Comisiei pentru învăţământ,
cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 22301/2018 - A din 26.11.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 22396/2018 - G din 26.11.2018 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
În conformitate cu :
- prevederile art.3 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 108 - 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu
modificările și completările ulterioare;
-prevederile art.6 alin.(1) din Legea nr.91/2018 privind Centenarul Războiului
pentru Întregirea Neamului și Centenarul Marii Uniri;
- prevederile art.10, art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 1 ,2, 3, 4, 6 şi 14 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, 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 organizarea unor evenimente pentru celebrarea Centenarului
Marii Uniri, respectiv Gala de premiere în cadrul acţiunii „10 pentru Ialomiţa” și
premierea veteranilor de război de pe raza judeţului Ialomiţa.
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Art.2 Se aprobă acordarea unor premii cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii
Uniri din bugetul judeţului veteranilor de război cu domiciliul în raza judeţului Ialomiţa în
cuantum de 1.000 de lei/net.
Art.3 Veteranii de război beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta hotărâre
dacă la data adoptării au domiciliul în raza judeţului Ialomiţa, pe baza actului de
identitate și a legitimaţiei de veteran de război.
Art.4(1) Se aprobă conferirea plachetei „10 pentru Ialomiţa” personalităţilor
selectate conform metodologiei ce constituie anexa la prezenta hotărâre, în cadrul unei
ceremonii oficiale.
(2) Personalităţile vor fi selectate de Comitetul consultativ desemnat, lista
nominală a beneficiarilor urmând a fi aprobată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa.
Art.5 Se aprobă efectuarea plăţii sumelor necesare ducerii la îndeplinire a
prevederilor articolului 1 al prezentei hotărâri din bugetul judeţului pe anul 2018.
Art.6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.7 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa,
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian –Robert IONESCU

Nr. 137
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.11.2018

Rd/Oc
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind arendarea unui teren cu destinație agricolă – categoria de folosință neproductiv,
proprietatea privată a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Giurgeni

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 22263/2018 – E din 23.11.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 22264/2018-U din 23.11.2018 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 22355/2018 – U din 26.11.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 22397/2018 – W din 26.11.2018 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 22341/2018 – W din 26.11.2018 al Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Procesul – verbal nr. 22603/2018 - U din 28.11.2018 al Comisiei de validare,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), 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. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 555 și art. 1836 - 1850 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,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă ”Studiul de oportunitate”privind arendarea prin licitaţie publică
deschisă a unei suprafeţe de 307,6114 ha teren cu destinaţie agricolă - categoria de
folosinţă neproductiv, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situată în extravilanul
comunei Giurgeni, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 (1) Se aprobă arendarea terenului cu destinaţie agricolă – categoria de
folosinţă neproductiv în suprafaţa menţionată la art.1), identificată şi delimitată în
teritoriu prin cartea funciară nr. 21837.
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(2) Terenul agricol prevăzut la alin.(1) se arendează cu destinaţia exploataţie
agricolă pentru o durată de 10 de ani, calculată de la data preluării terenului arendat.
Contractul de arendă poate fi prelungit prin hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa cu o
durată egală cu durata iniţială, la solicitarea arendașului înregistrată la arendator cu
minim 12 luni înainte de expirarea duratei contractului de arendă.
(3) Arendarea terenurilor se realizează prin procedura de licitaţie publică deschisă,
detaliată în Documentaţia de atribuire.
(4) Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este ”cel mai mare nivel al
arendei” exprimată în lei/ha/an.
(5) Cesiunea și subarendarea totală sau parţială este interzisă.
Art.3 Se aprobă ”Documentaţia de atribuire” privind arendarea unei suprafeţe de
307,6114 ha teren cu destinaţia agricolă – categoria de folosinţă neproductiv, situată în
extravilanul comunei Giurgeni, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4(1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în cuantum de 1.000,00 lei/ha/an în
vederea atribuirii contractului/contractelor de arendă.
(2) Se aprobă preţul de achiziţionare a Documentaţiei de atribuire în cuantum de
20 lei.
Art.5 Se aprobă modalitatea de plată a arendei datorată, după cum urmează:
a)
pentru perioada cuprinsă de la data predării terenului arendat de arendator
până la 31 decembrie a anului în care s-a predat terenul, arenda se plăteşte în două
tranșe, respectiv: 50% din cuantumul arendei în termen de 45 de zile de la data predării –
primirii terenului arendat, iar diferenţa de 50% până la data de 31 octombrie;
b)
pentru următorii ani ai arendării, arenda se plătește în două tranșe,
respectiv: 50% din cuantumul arendei până la 31 iulie, iar diferenţa de 50% până la data
de 31 octombrie;
c)
pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al arendării și data
încetării contractului de arendă, arenda se plătește până la 31 ianuarie a anului
respectiv;
d)
arenda datorată de arendaș se indexează anual la 01 ianuarie a 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
public naţional sau judeţean o impune, prin act adiţional se va proceda la reducerea cu
până la 5% a suprafeţei arendate și cu reducerea corespunzătoare a arendei viitoare
datorată de arendaș pentru suprafaţa respectivă.
(2) Dacă interesul public naţional sau judeţean în temeiul căruia s-a diminuat
suprafaţa arendată cu până la 5% nu mai subzistă, această suprafaţă va reveni, fără o
nouă procedură de licitaţie arendașului iniţial, cu majorarea corespunzătoare a arendei
datorate.
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Art.7 În cazul terenurilor arendate, dacă pe parcursul derulării contractelor de
arendă, interesul naţional sau judeţean o impune, contractul de arendă poate înceta din
iniţiativa arendatorului, prin denunţare unilaterală, cu plata unei juste şi prealabile
despăgubiri.
Art.8 (1) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru arendarea unei
suprafeţe de 307,6114 ha teren cu destinaţie agricolă - categoria de folosinţă
neproductiv prevăzut 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 și 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
unei suprafeţe de 307,6114 ha teren cu destinaţie agricolă - categoria de folosinţă
neproductiv prevăzut la art.1, următorii:
NEDU MARIN - consilier judeţean
POPA MARIN - consilier judeţean
SOARE DRAGOŞ - consilier judeţean
(3) Comisia de evaluare a ofertelor îndeplinește atribuţiile și își desfășoară
activitatea în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire, prevăzută în anexa
nr.2 la 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.8 și Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, 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. 138
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.11.2018

Rd/Oc
GE
2ex
Cod FP 07-06, ed. 2, vers.0

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 23.12.2010
privind stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul Centrul
Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 22113/2018 – A din 22.11.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 127/31.10.2018 privind revocarea
dreptului de folosinţă gratuită transmis Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomiţa asupra unui spaţiu situat în imobilul Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”,
proprietatea publică a judeţului Ialomiţa;
- procesul verbal de preluare al spaţiului nr. 21.114 /2018-G din 12.11.2018,
- Raportul nr. 22115/2018 – G din 22.11.2018 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 22360/2018 – E din 26.11.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii și incompatibilităţi;
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 94 din 23.12.2010 privind
stabilirea funcţiunilor și administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural UNESCO
”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 123 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 867-870 alin. (1) Codul Civil;
- anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Ialomita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor
din judeţul Ialomiţa;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017, 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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HOTĂRĂŞTE:
Art. I La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 94 din 23.12.2010 privind
stabilirea funcţiunilor și administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural UNESCO
”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare, litera a) a articolului 2 se
modifică și va avea următorul cuprins:
” a) Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, suprafaţa de 1.748,26 mp ”.
Art. II Spaţiul suplimentar din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”
transmis în administrarea instituţiei Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” se
identifică în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 94 din
23.12.2010, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare
Art. IV Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.V Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare
Organizare, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul
Consiliului Judeţean Ialomiţa și Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, urmând să fie
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. 139
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.11 .2018

Rd./Oc.
TGV
2 ex.

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Ialomiţa, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului și Adopţie, la realizarea proiectului „Team-UP: Progres
în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, COD SMIS 127169, depus în cadrul
Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 22114/2018 – Q din 22.11.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând :
- Nota de fundamentare nr. 20106/14.11.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa;
- Contractul de finanţare nr. POCU/480/4/19/127169 încheiat între Ministerul Fondurilor
Europene și Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Adopţie;
- Raportul nr. 22116/2018 – W din 22.11.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 22363/2018 – A din 26.11.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 22401/2018 – W din 26.11.2018 al Comisiei economico – financiare şi
agricultură,
- Raportul nr. 22304/2018 – W din 26.11.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie,
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020
pentru implementarea Strategiei naţionale;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale
pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului
operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea
drepturilor copilului 2014-2016;
- prevederile Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară
4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritate de investiţie 9.iv-Creșterea accesului la
servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală și servicii sociale de
interes general, Apel de proiecte POCU/480/4/19/Operaţiune compozită OS.4.5,4.14-Reducerea
numărului de copii și tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali;
- prevederile art. 114 alin. (1) lit.a) coroborat cu art. 112 alin. (3) lit. j) din Legea nr.
292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.e), alin.(5) lit.a) pct.2 şi alin. (6) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, 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 participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Ialomiţa, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și
Adopţie, la realizarea proiectului ”Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”,
COD SMIS 127169, depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritară 4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritate de investiţie 9.iv-Creșterea
accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală și servicii
sociale de interes general, Apel de proiecte POCU/480/4/19/Operaţiune compozită OS.4.5,4.14Reducerea numărului de copii și tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi
maternali.
Art.2(1) Valoarea totală a Contractului de finanţare de care va beneficia Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa este de 20.572.293,71 lei.
(2) Contribuţia proprie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Ialomiţa la implementarea proiectului este de 411.454,71 lei, conform Contractului de finanţare
nr. POCU/480/4/19/127169 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Adopţie .
Art.3 Se împuterniceşte domnul Paul Marcu - director general al Direcţiei Generale de
Asistenţă şi Protecţia Copilului Ialomiţa, să semneze toate documentele necesare implementării
proiectului prevăzut la art.1).
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, spre
ducere la îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa,
Direcţiei Buget Finanţe și Serviciului Management de Proiect din cadrul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 140
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.11 .2018

Rd./Oc.
DIG
2ex.
Cod FP -07-06, ed.2 vers.0

HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Naţional
”Mihai Viteazul” Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului
Concurs Naţional de Creaţie Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”, ediţia a X-a
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 20404/2018 - Y din 02.11.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- adresa nr. 5352 din 25.10.2018 a Colegiului Naţional ”Mihai Viteazul” Slobozia;
- Raportul nr. 20405/2018 - O din 02.11.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 22288/2018 - E din 26.11.2018 al Comisiei pentru învăţământ,
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe;
- Raportul nr. 22402/2018 - M din 26.11.2018 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 22365/2018 - G din 26.11.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. a) punctul 1 şi alin. (6) lit. a) 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;
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 asocierea Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul”
Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Naţional de Creaţie
Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”, ediţia a X-a.
Art.2 (1) Se aprobă Contractul de asociere al Judeţului Ialomiţa cu Colegiul
Naţional ”Mihai Viteazul” Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului menţionat
la art. 1, în forma şi conţinutul prezentate în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă contribuţia judeţului Ialomiţa pentru realizarea în comun a
proiectului Concurs Naţional de Creaţie Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”, ediţia a X-a, în
cuantum de 1.500 lei, reprezentând 60% din valoarea totală a proiectului de 2.500 lei.
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Art. 3 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa, să semneze Contractul de asociere menţionat la art. 2 alin. (1) al prezentei
hotărâri.
Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data
comunicării.
Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, direcţiilor implicate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Colegiul Naţional ”Mihai
Viteazul” Slobozia spre ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 141
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.11.2018

Rd/Oc
BSM

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti –
Ialomiţa în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar
(Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediţia a XI-a- 25 mai 2019

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 21040/2018- I din 09.11.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- adresa nr. 4421 din 29.10.2018 a Şcolii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Feteşti;
- Raportul nr. 21042/2018 - O din 09.11.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 22289/2018 - U din 26.11.2018 al Comisiei pentru învăţământ,
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe;
- Raportul nr. 22404/2018 - S din 26.11.2018 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 22367/2018 - M din 26.11.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. a) punctul 1 şi alin. (6) lit. a) 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;
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 asocierea Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu”
Feteşti – Ialomiţa în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Regional
Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediţia a
XI-a.
Art.2 (1) Se aprobă Contractul de asociere al Judeţului Ialomiţa cu Şcoala
Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa în vederea realizării în comun a proiectului
menţionat la art. 1, în forma şi conţinutul prezentate în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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(2) Se aprobă contribuţia judeţului Ialomiţa pentru realizarea în comun a
proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia
numerelor şi a literelor”, ediţia a XI-a, în cuantum de 5.000 lei din valoarea totală a
proiectului de 8.600 lei.
Art. 3 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa, să semneze Contractul de asociere menţionat la art. 2 alin. (1) al prezentei
hotărâri.
Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data
comunicării.
Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, direcţiilor implicate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Şcolii Gimnaziale „Aurel
Vlaicu” Feteşti spre ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 142
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.11.2018

Rd/Oc
BSM

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier
S.C. CIRIL COM S.R.L., în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de
persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Măcrişului – Gârbovi -Urziceni

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 22121/2018 – G din 22.11.2018 a Președintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub 20935/2018-E din
08.11.2018 prin care operatorul de transport rutier S.C. CIRIL COM S.R.L. a solicitat
acordarea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Măcrişului – Gârbovi – Urziceni.
- referatul nr. 21869/2018-O din 20.11.2018 al Autorităţii Judeţene de Transport Direcţia Investiţii și Servicii Publice;
- avizul nr. 4113 din 12.11.2018 ale Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa;
- Raportul nr. 22132/2018 – M din 22.11.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice;
- Raportul nr. 22368/2018 – C din 26.11.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii și incompatibilităţi;
- Raportul nr. 22344/2018 - S din 26.11.2018 al Comisiei pentru urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi 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. CIRIL COM S.R.L., cu sediul în localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, CUI
1060209, în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin
curse regulate speciale, pe traseul Valea Măcrişului – Gârbovi – Urziceni.
(2) Licenţa de traseu este valabilă până la data de 31.10.2021.
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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. CIRIL COM S.R.L., urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 143
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.11..2018

Rd./Oc.
BSM
2 ex.
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HOTĂRÂRE
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. 22298/2018-Q din 26.11.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Nota de fundamentare înaintată nr. 7906 din 23.11.2018 a Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slobozia, privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2018;
- Hotărârea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
nr. 29 din 26.11.2018 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2018;
- Raportul nr. 22299/2018-G/26.11.2018 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 22408/2018 – E din 26.11.2018 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
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, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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, 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 rectificarea bugetul 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 104.153,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 107.175,00 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.
Art.2 Se împuternicește Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 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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La Slobozia

Rd/Oc
TGV
2 ex.

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

CONSILIUL JUDEȚEAN
IALOMIȚA
Slobozia, Piața Revoluției nr. 1
Telefon: 0243 230200
Fax: 0243 230250

