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  H O T Ă R Â R E 

 privind modificarea anexei nr. 1b la  Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa           

nr. 32/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor 

publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi  

Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 10735 din 11.12.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

 - anexa nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/29.05.2013 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar 

faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - adresa nr. 2567 din 11.12.2015 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Ialomiţa; 

 - Raportul  nr. 10740 din 11 .12.2015 al Direcţiei Buget Finanţe ; 

 - Raportul nr. 10877 din 15.12.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

 - Raportul nr. 10844 din 15.12.2015 al Comisiei economico-financiare şi  agricultură; 

 - Raportul nr. 10861 din 15.12.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea  administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 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 

şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare; 

 - prevederile Ordinului MDRAP nr. 63/2014 privind revizuirea mediei numărului de 

locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

 - prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice;  
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 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 

29.08.2008,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) Anexa nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/29.05.2013 

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

- postul de la nr. crt. 14 din statul de funcţii (ID post 211901), de referent, clasa III, grad 

profesional principal, se transformă în referent, clasa III, grad profesional superior, 

Compartimentului Evidenţa Persoanelor; 

- postul de la nr. crt. 7 din statul de funcţii (ID post 211904), de consilier, clasa I, grad 

profesional asistent, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional debutant, 

Compartimentul Menţiuni Stare Civilă; 

- postul de la nr. crt. 10 din statul de funcţii (ID post 211905), de consilier, clasa I, grad 

profesional asistent, se transformă în consilier juridic, clasa I, grad profesional 

debutant, Compartiment Evidenţa Persoanelor. 

(2) Se aprobă statul de funcţii, actualizat, al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Ialomiţa, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

  

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 Buget Finanţe din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Ialomiţa şi, spre ştiinţă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, urmând să fie publicată 

pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

           p.PREŞEDINTE, 

         VICEPREŞEDINTE                                                     Avizat pentru legalitate 

          Ştefan MUŞOIU                                   Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

Nr. 107                                                            Rd/Oc                                                                                                              

Adoptată la Slobozia             TGV 

Astăzi 17.12.2015            
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de   

Intervenţie (D.A.L.I.)  şi a principalilor indicatori tehnico-economici   

la obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 306 B Km 0+600-Km 3+700” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 10610 din 09.12.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

 - Raportul nr. 10611 din 09.12.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 10827 din 15.12.2015 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 10845 din 15.12.2015 al Comisiei economico – financiare şi 

agricultură, 

În conformitate cu : 

- Strategie 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 Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 

cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 

structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 

şi lucrări de intervenţii; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.)  la 

obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 306 B Km 0+600-Km 3+700”, prevăzută în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 

„Reabilitare DJ 306 B Km 0+600-Km 3+700”, după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 2.082.677,35 lei cu TVA, din care Construcţii 

Montaj (C+M) 1.915.623,04 lei cu TVA; 

b) durata de realizare a investiţiei : 2 luni; 

c) lungime drum : 3,1 Km; 

d) sursa de finanţare : bugetul judeţului Ialomiţa.  
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 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

 

 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Lucrări Publice,  Direcţiei 

Buget Finanţe şi Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând să fie publicată pe site-ul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

 

     p. PREŞEDINTE, 

                                                                                    Contrasemnează 

  VICEPREŞEDINTE                                         Secretarul judeţului Ialomiţa, 

             Ştefan MUŞOIU                                            Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.108                             Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                                   DIG 

Astăzi 17.12..2015                                                                                                                                 2 ex. 
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  H O T Ă R Â R E 

 privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 64/18.09.2014  

privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu oraşul Amara în vederea  

realizării în comun a proiectului ”Staţie de epurare şi colector de evacuare  

spre emisar în oraşul Amara, judeţul Ialomiţa” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 10669 din 10.12.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- prevederile Dispoziţiei nr. 111 din 19.05.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada 

dispunerii măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, cu completările ulterioare, 

 Examinând: 

 - adresa  nr. 17857 din 08.12.2015 a Primăriei oraşului Amara; 

 - hotărârile nr. 110/30.06.2014 şi nr. 229/21.10.2015 ale Comisiei nr. 2 a 

Consiliului Tehnico - Economic al Companiei Naţionale de Investiţii S.A.; 

 - prevederile art. 2 din contractul de asociere nr. 64/11.11.2014; 

    - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 64/18.09.2014 privind aprobarea 

asocierii judeţului Ialomiţa cu oraşul Amara în vederea realizării în comun a proiectului 

”Staţie de epurare şi colector de evacuare spre emisar în oraşul Amara, judeţul 

Ialomiţa”; 

 - Raportul  nr. 10670 din 10.12.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

           - Raportul  nr. 10828 din 15.12.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

 - Raportul nr. 10846 din 15.12.2015 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 

 - Raportul nr.10862 din 15.12.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art.91 alin.(1) lit.e), alin.(3) lit.d) şi alin.(6) lit.a) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Convenţiei nr. 150/1502/4703/4101/2013, încheiată între Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Compania Naţională de Investiţii, 

Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Unitatea Administrativ Teritorială Amara; 

            - prevederile Legii nr. 24/2010 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52/2008, 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 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 64/18.09.2014 privind 

aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu oraşul Amara în vederea realizării în comun 

a proiectului ”Staţie de epurare şi colector de evacuare spre emisar în oraşul Amara, 

judeţul Ialomiţa” se modifică, după cum urmează : 

  

a. La articolul 2, alineatul (2), se modifică şi va avea următorul cuprins : 

 ” (2) Se aprobă contribuţia judeţului Ialomiţa pentru realizarea în comun a 

proiectului ”Staţie de epurare şi colector de evacuare spre emisar, în oraşul Amara, 

judeţul Ialomiţa” în cuantum de 771,916,21 lei, reprezentând 51% din obligaţia                

oraşului Amara de 1.513.561,20 lei.” 

 

b. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins : 

”Art.3 Se împuterniceşte domnul Ştefan Muşoiu, Vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa cu atribuţii temporar delegate,  să semneze actul adiţional privind 

modificarea Contractul de asociere nr. 64/11.11.2014 încheiat între judeţul Ialomiţa şi 

oraşul Amara.” 

 

 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 Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa cu atribuţii temporar 

delegate, direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa şi primarului oraşului Amara, spre ducere la îndeplinire, urmând să 

fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

        p.  PREŞEDINTE                                            Contrasemnează, 

                    Secretar al Judeţului Ialomiţa  

         VICEPREŞEDINTE                       Adrian-Robert IONESCU 

        Ştefan MUŞOIU 

 

 

 

 

 

 

 

      Nr.109                   

      Emisă la Slobozia                             DIG - 2 ex. 

     Astăzi 17.12.2015            
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H O T Ă R Â R E 

 privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean  

de Urgenţă Slobozia,  pe anul 2015  

  

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10598 din 08.12.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - adresa nr. 11829 din 27.11.2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia 

privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 

 - Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slobozia nr. 37 din 02.12.2015 de avizare a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 

 - Raportul  nr. 10599 din 08.12.2015 al Direcţiei Buget Finanţe;  

 - Raportul nr. 10878 din 15.12.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

- Raportul nr. 10863 din 15.12.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 10847 din 15.12.2015 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură; 

 În conformitate cu : 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 10.02.2015 privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, 

pe anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 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 art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 3 şi art. 104 alin (4) lit.b) şi 

alin.(6) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 186/2014  privind bugetul de stat pe anul 2015, 
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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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2015,  la venituri în sumă de 65.868,15 mii lei, la 

cheltuieli în sumă de 66.968,15 mii lei, cu un deficit de 1.100,00 mii lei, conform anexei . 
 

 Art. 2 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia să 

introducă modificările şi completările în structura bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia şi programul de investiţii publice al acestuia, 

pe anul 2015. 

 

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 Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând a fi publicată pe 

site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

   p. PREŞEDINTE,                   

            VICEPREŞEDINTE                                                     Avizat pentru legalitate 

             Ştefan MUŞOIU                                Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                     Adrian – Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.110                          Rd/Oc 

Adoptată astăzi 17.12 .2015                                                                                                 HAM 

La Slobozia                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 10733 din 11.12.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 

 - Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 

judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 -  Raportul comun  nr. 10734 din 11 .12.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei Investiţii 

şi Servicii Publice;  

 - Raportul nr.10879 din 15.12.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

- Raportul nr. 10864 din 15.12.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 

incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 10848 din 15.12.2015 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

- Raportul nr. 10812 din 15.12.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 10829 din 15.12.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

 În conformitate cu : 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile art. 19 alin. (2) şi art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7/10.02.2015 privind adoptarea 

bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015; 

 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 propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2015, pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 

162.021,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 162.030,00 mii lei cu un deficit de 9,00 mii lei, 

potrivit pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2015, pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni , la venituri şi cheltuieli în 

sumă de 13.389,60 mii lei, potrivit pct. II din anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii al 

instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2015, pe capitole, 

subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni , la venituri în sumă de 1.360,00 mii lei, 

la cheltuieli în sumă de 1.364,00 mii lei, cu un deficit de 4,00 mii lei, potrivit pct. III din anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului împrumutului intern (creditului intern) al Judeţului 

Ialomiţa  pe anul 2015, pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate, la 

sursa de finanţare şi la cheltuieli în sumă de 16.792,26 mii lei, potrivit pct. IV 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 împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului 

judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza programelor, programul de investiţii publice, fondul salariilor 

de bază şi în  bugetul general consolidat, pe anul 2015. 

 

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 Vicepreşedintele 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 şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

p. PREŞEDINTE 

       VICEPREŞEDINTE 

       Contrasemnează 

                 Ştefan MUŞOIU                     Secretarul judeţului Ialomiţa                                        

                                                                          Adrian Robert IONESCU  

 

 

 

Nr.112                          Rd/Oc 

Adoptată astăzi 17.12.2015                                                                                                HAM 

La Slobozia                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea execuţiei bugetului general 

al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV (preliminat), anul 2015 

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10731 din 11.12.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa cu atribuţii temporar delegate; 

 -  Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din 

19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii 

măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- Raportul nr. 10732 din 11.12.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

  - Raportul nr.10880 din 15.12.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 10865 din 15.12.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 10849 din 15.12.2015 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 

- Raportul nr. 10813 din 15.12.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 10830 din 15.12.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

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. 49 alin. (12) 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 execuţia bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV 

(preliminat),  anul 2015, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  



Cod FP – 07 – 06, vers1 

 

 

 

Art. 2 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa cu atribuţii temporar delegate şi va fi 

comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare. 

 

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 

publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

                     

 

 

                      p. PREŞEDINTE, 

    VICEPREŞEDINTE         Contrasemnează, 

                              Ştefan MUŞOIU              Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                   Adrian Robert IONESCU 

                                                           

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

Nr.112 

Adoptată la Slobozia                Rd./Oc. 

 Astăzi  17.12.2015                                 HAM 

              2ex                                                                                                                                
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H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2016 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

  - Expunerea de motive nr. 10102 din 23.11.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

          - Raportul comun nr. 10260 din 27.11.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei 

Investiţii şi Servicii Publice; 

-  Raportul nr. 10866 din 15.12.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr.10850 din 15.12.2015 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 

 - Raportul nr.10831 din 15.12.2015 al Comisiei urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

 - Raportul nr.10814 din 15.12.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborare cu societatea civilă şi  relaţii externe; 

 - Raportul nr.10881 din 15.12.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie. 

       În conformitate cu: 

          - prevederile art. 91 alin.(1) lit. b) şi alin.(3) lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

         -  prevederile art. 139 alin. 2 din Constituţia României din 21.10.1991, modificată 

şi completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003; 

- prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare ( data intrării în vigoare 01.01.2016); 

 - prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordinul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Ordinului 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; 

          - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2011 privind completarea 

Regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

525/1996; 

 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul 

general de reglementare a comunicaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 

2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră 

Română - A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare; 

 - prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, 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 stabilesc taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 

autorizaţiilor în domeniul construcţiilor şi alte taxe locale, conform anexei nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 

         (2) Pentru utilizarea temporară a locurilor publice de interes judeţean, potrivit 

pct. II.1 al anexei 1 – Alte taxe şi tarife locale, Judeţul Ialomiţa va încheia convenţii cu 

solicitanţii. 

 

 Art.2 Se stabileşte taxa pentru avizarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, 

potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei     

nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Se stabileşte taxa pentru avizarea de către Arhitectul şef al Judeţului 

Ialomiţa cu sprijinul Comisiei Tehnice Judeţene de Amenajare a Teritoriului şi 

Urbanism a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, de tip Plan 

Urbanistic de Detaliu, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.4 Se stabilesc taxele pentru realizarea de fotocopii de pe documente 

produse sau gestionate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr. 4 la 

prezenta hotărâre. 
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 Art.5 (1)  La eliberarea acordului prealabil şi a autorizaţiei privind amplasarea 

şi/sau accesul în zona drumurilor judeţene se vor aplica tarifele prevăzute în anexa    

nr. 5 la prezenta hotărâre, administratorul drumurilor judeţene încheind cu 

utilizatorii suprafeţelor contracte de utilizare.  

          (2)  Se stabilesc tarifele pentru utilizarea suprafeţelor din zona drumurilor  

judeţene, prin amplasarea supraterană a unor construcţii sau subterană a unor  

conducte, reţele edilitare, termice, telecomunicaţii şi infrastructură, ori alte instalaţii 

sau construcţii de acest gen,  conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.6 Se aprobă Metodologia privind stabilirea, aplicarea şi perceperea 

tarifelor de emitere a acordului prealabil, autorizaţiei de amplasare şi/sau acces la 

drum judeţean şi de utilizare a zonei drumurilor judeţene, pentru anul 2016, 

prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre. 

 

Art.7 Se aprobă tarifele pentru prestaţiile specifice privind serviciul de 

transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, realizate de 

Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, potrivit 

anexei nr. 8 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.8 Taxele şi tarifele stabilite în condiţiile art. 1 – 6, prevăzute în anexele 1 – 6 

şi 8 la prezenta hotărâre, sunt valabile în perioada 01 ianuarie 2016 - 31 decembrie 

2016. 

 

 Art.9 Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art.10 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

01.01.2016. 

 

 Art.11 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

publica pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi într-un ziar local de largă circulaţie 

şi va fi adusă la îndeplinire de către direcţiile de specialitate din cadrul aparatului  

de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

p.PREŞEDINTE, 

       VICEPREŞEDINTE                                                Avizat pentru legalitate 

          Ştefan MUŞOIU                                 Secretarul  judeţului Ialomiţa 

             Adrian Robert IONESCU 

 

 
 

 Nr. 113             Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                  TGV 

Astăzi 17.12.2015                                                                                                                                 2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea structurii serviciilor specifice Camerei Agricole  

Judeţene Ialomiţa, cuantumului tarifelor acestora pentru anul 2016  

şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10194 din 25.11.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

 - Adresa nr. 960 din 10.11.2015 a Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa; 

- Raportul nr. 10197 din 26.11.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

- Raportul nr. 10851 din 15.12.2015 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură, 

În conformitate cu : 

 - prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 58 din 12 iunie 2013 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, 

industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru 

abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, 

aprobată prin Legea nr. 54/2014; 

 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor 

agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă 

judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Ordinului nr. 69/2008 privind aprobarea structurii serviciilor 

specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de 

Consultanţă Agricolă şi ale unităţilor subordonate acesteia, cuantumului tarifelor şi 

modalităţilor de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2008; 

 - prevederile Ordinului nr. 226/2009 privind aprobarea structurii serviciilor 

specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de 

Consultanţă Agricolă şi ale unităţilor subordonate acesteia, structurii şi cuantumului 

tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru 

anul 2009; 



Cod FP – 07 – 06, vers1 

 

 

 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi f), alin.(5) lit. a) pct.14 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 structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile 

proprii ale Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumul tarifelor acestora pentru 

anul 2016 şi modalităţile de utilizare a fondurilor, potrivit anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.   

 

 Art.2 Tarifele stabilite în condiţiile art.1 sunt valabile în perioada 01 ianuarie 

2016 - 31 decembrie 2016. 

 

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 

01.01.2016. 

 

 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, urmând să fie 

publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi într-un ziar local de largă 

circulaţie. 

 

 

           p.PREŞEDINTE, 

       VICEPREŞEDINTE                                             Avizat pentru legalitate 

          Ştefan MUŞOIU                               Secretarul  judeţului Ialomiţa 

             Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 114                                                                        Rd./Oc.                                                                        

Adoptată la Slobozia                                                                                                     TGV 

Astăzi  117.12.2015                                                   2 ex  
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare  

de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane  

vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane  

vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 10183 din 25.11.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar faţă 

de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- Raportul nr. 20310 din 24.11.2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa;  

- Raportul nr. 10257 din 27.11.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

- Raportul nr.10852 din 15.12.2015 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 

- Raportul nr. 10882 din 15.12.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie, 

În conformitate cu : 

- prevederile art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 101 şi 102 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

- prevederile art. 24 alin.(3) şi art. 25 alin.(1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice, republicată;  

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.1021/2000 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru 

persoanele vârstnice; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi 

de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, cu 

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 Costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul 

pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane 

vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2016, se stabileşte în sumă de                              

 R O M Â N I A 
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750,00 lei/lună/persoană şi cuprinde cheltuielile de întreţinere, pentru hrană şi gospodărie, 

obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale sanitare şi dezinfectanţi.    

 

Art.2 Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminul 

pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice 

Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, precum şi susţinătorii legali ai acestora care realizează venituri, 

au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită în condiţiile legii şi ale 

prezentei hotărâri. 

 

Art.3 Persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim 

Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, 

care nu au venituri şi nici susţinători legali, precum şi susţinătorii legali ai acestora care nu au 

venituri, nu datorează plata unei contribuţii de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetul 

judeţului Ialomiţa. 

 

Art.4 În toate situaţiile în care veniturile persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru 

persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice 

Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, precum şi ale susţinătorilor legali ai acestora sunt insuficiente 

pentru acoperirea costului mediu lunar, sumele necesare completării diferenţelor se asigură 

din bugetul judeţului Ialomiţa. 

 

Art.5 (1) Contribuţia persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice 

”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, 

judeţul Ialomiţa, precum şi a susţinătorilor legali ai acestora care au venituri se stabileşte după 

cum urmează: 

a) persoanele vârstnice - 60% din valoarea veniturilor personale lunare; 

b) susţinătorii legali: 

 - venituri pe fiecare membru al familiei de până la   1050 lei                ---    

 - venituri pe fiecare membru al familiei cuprinse între       1.051 –   1.150 lei    - 30 %; 

 - venituri pe fiecare membru al familiei cuprinse între     1.151 –   1.250 lei   - 40 %; 

 - venituri pe fiecare membru al familiei cuprinse între     1.251 –   1.350 lei    - 50 %; 

 - venituri pe fiecare membru al familiei cuprinse între    1.351 –   1.450 lei   -  60 %; 

 - venituri pe fiecare membru al familiei peste        1.451 lei    -  70%.  

(2) Cotele procentuale stabilite la alin.(1) se calculează la valoarea venitului pe membru 

de familie determinat potrivit legii.   

(3) În situaţia modificării, în condiţiile legii, a valorii salariului minim brut pe ţară, limitele 

valorice exprimate în lei prevăzute la alin.1 lit. (b) se vor modifica în mod corespunzător, 

păstrându-se acelaşi pas de 100 lei a fiecărui interval. 

 (4) Contribuţia persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice „ing. 

Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg cumulată 

cu contribuţia susţinătorilor legali nu poate depăşi costul mediu stabilit în art.1). 

 

Art.6 Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare de către persoanele care au 

această obligaţie se stabileşte astfel: 

 

 Persoană vârstnică 

- situaţie 

financiară 

Susţinători legali 

- situaţie 

financiară 

Aport 

persoană 

vârstnică 

Aport  

susţinători 

legali 

Aport 

bugetul 

judeţului 

0 1 2 3 4 5 

I 

 

 

 

 

PERSOANĂ 

VÂRSTNICĂ 

CU VENITURI 

 

 

Susţinători cu 

venituri pe membru 

de familie mai mari 

decât salariul 

minim brut pe economie 

60% din  

venituri * 

 

diferenţiat  

funcţie de  

venituri, 

cf. art. 5 ** 

după caz, 

până la 

acoperirea  

valorii 

costului mediu 
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Susţinători cu 

venituri pe  

membru 

de familie mai  

mici 

decât salariul 

minim brut pe 

economie 

60% din  

venituri 

 

- 

diferenţa 

până la  

acoperirea 

valorii  

costului 

mediu 

 

Susţinători fără  

venituri 

 

60% din  

venituri  

 

 

- 

diferenţa 

până la  

acoperirea 

valorii  

costului 

mediu 

Fără susţinători 60% din  

venituri 

- diferenţa 

până la  

acoperirea 

valorii  

costului 

mediu 

II PERSOANĂ 

VÂRSTNICĂ 

FĂRĂ VENITURI 

Susţinători cu 

venituri pe  

membru 

de familie mai  

mari 

decât salariul 

minim brut pe 

economie 

 

- 

diferenţiat  

funcţie de  

venituri, 

cf. art. 5 ** 

după caz, 

până la 

acoperirea  

valorii 

costului 

mediu 

Susţinători cu  

venituri pe 

 membru 

de familie mai 

mici 

decât salariul  

minim brut pe 

economie 

- - aport integral 

Susţinători fără  

venituri 

- - aport integral 

Fără susţinători -  aport integral 

III PERSOANA 

VÂRSTNICĂ 

DISPUNE 

DE VENITURI 

CARE 

ACOPERĂ ÎN 

TOTALITATE 

CONTRIBUŢIA 

LUNARĂ 

- Valoarea 

costului 

mediu, dar 

nu mai mult 

de 60% din 

venituri 

- - 

IV - Susţinătorii 

legali se 

angajează la plata 

integrală a 

contribuţiei lunare 

- valoarea 

costului 

 mediu 

- 

 * contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare nu va depăşi costul 

mediu lunar de întreţinere aprobat conform art. 1. 

    ** cotele procentuale se pot diminua astfel încât contribuţia persoanei vârstnice cumulată cu cea a susţinătorilor 

legali să nu depăşească costul mediu. 
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Art.7(1) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei 

vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de 

persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. 

(2) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu. 

(3) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se poate stabili 

şi prin hotărâre judecătorească.  

 

 Art.8 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 01.01.2016. 

 

Art.9 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

      p. PREŞEDINTE, 

              VICEPREŞEDINTE                                           Avizat pentru legalitate 

              Ştefan MUŞOIU                        Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea costului mediu lunar necesar asigurării  

serviciilor medico-sociale şi a cuantumului contribuţiei personale lunare  

datorate de persoanele îngrijite şi tratate în Centrul de Asistenţă  

Medico-Socială Fierbinţi-Târg, pentru anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.10198 din 26.11.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa ; 

         - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- adresa nr. 494 din 17.11.2015 a Centrului de Asistenţă Medico - Socială 

Fierbinţi-Târg; 

- Raportul nr. 10199  din 26.11. 2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr.10883 din 15.12.2015  al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 10853 din 15.12.2015 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură, 

În conformitate cu : 

-prevederile art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct. 2 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind 

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-prevederile art. 90 alin. (1) şi (2) şi art. 112 alin. (3), lit.e) din  Legea asistenţei 

sociale nr.292 din 2011, coroborate cu prevederile art. 8 lit. b) din Hotărârea 

Guvernului nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea 

şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială şi prevederile art. 27 lit. c) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

-prevederile art. 389 alin. (3) şi (4), 390-395, 499 şi 516-534 din Legea                       

nr. 287/2009 privind Codul civil; 

-prevederile  art.24 şi 25  din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 



-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru 

persoanele vârstnice; 

-prevederile Hotărârii Guvernului  nr.459/2010 pentru aprobarea standardului 

de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative 

privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care 

desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară; 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de 

cost pentru serviciile sociale; 

-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind 

modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor 

dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată, cu completările ulterioare; 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr.1091/2014 pentru stabilirea salariului minim 

brut pe ţară garantat în plată, 

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) Pentru anul 2016, costul mediu lunar de asigurare a serviciilor medico-

sociale pentru persoanele îngrijite şi tratate în Centrul de Asistenţă Medico-Socială 

Fierbinţi-Târg se stabileşte la 1.712,00 lei/lună/persoană şi cuprinde cheltuielile de 

întreţinere şi funcţionare a instituţiei, pentru hrană şi gospodărire, obiecte de inventar, 

echipament şi cazarmament, dezinfectanţi, reparaţii, consolidări, precum şi cele de 

personal pentru personalul nemedical. 

 (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt asigurate din bugetul judeţului Ialomiţa, 

prin bugetul Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg. 

 (3) Cheltuielile de personal aferente medicilor şi personalului medical, precum şi 

cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare sunt asigurate, potrivit legii, de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, din sume alocate prin transferuri 

către bugetul judeţului Ialomiţa.  

 

Art.2 Persoanele care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite şi tratate în 

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţă-Târg, precum şi susţinătorii legali ai 

acestora care realizează venituri, au obligaţia să plătească lunar o contribuţie 

personală, stabilită în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri. 

 

Art.3 Persoanele îngrijite şi tratate în Centrul de Asistenţă Medico-Socială  

Fierbinţi Tîrg, care nu au venituri şi nici susţinători legali, precum şi susţinătorii legali ai 

acestora care nu au venituri, nu datorează plata  contribuţiei personale, aceasta fiind 

asigurată din bugetul judeţului Ialomiţa. 

 



Art.4 În toate situaţiile în care veniturile persoanelor îngrijite şi tratate în Centrul 

de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, precum şi ale susţinătorilor legali ai 

acestora sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a contribuţiei personale, 

sumele necesare completării acesteia se asigură din bugetul judeţului Ialomiţa. 

 

Art.5 (1) Pentru anul 2016, contribuţia personală a beneficiarilor serviciilor 

medico-sociale din Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg, precum şi a 

susţinătorilor legali ai acestora care au venituri se stabileşte la                                           

805,00 lei/lună/beneficiar.   

(2) Această contribuţie se datorează, după cum urmează: 

a) persoanele îngrijite şi tratate în Centru - 60% din valoarea veniturilor 

personale lunare; 

b) susţinătorii legali: 

- venituri pe fiecare membru al familiei de până la   1.050 lei   --- 

- venituri pe fiecare membru al familiei cuprinse între   1.051 – 1.150 lei  - 30 %; 

- venituri pe fiecare membru al familiei cuprinse între   1.151 – 1.250 lei  - 40 %; 

- venituri pe fiecare membru al familiei cuprinse între   1.251 – 1.350 lei  - 50 %; 

- venituri pe fiecare membru al familiei cuprinse între   1.351 – 1.450 lei  - 60 %; 

- venituri pe fiecare membru al familiei peste    1.451 lei   - 70 %. 

(3) Cotele procentuale stabilite la alin.(1) se calculează la valoarea venitului pe 

membru de familie, determinat potrivit legii. 

(4) În situaţia modificării, în condiţiile legii, a valorii salariului minim brut pe ţară, 

limitele valorice exprimate în lei, prevăzute la alin.1 lit.b), se vor modifica în mod 

corespunzător, păstrându-se acelaşi pas de 100 lei la nivelul fiecărui interval. 

(5) Contribuţia proprie a persoanelor îngrijite şi tratate în Centrul de Asistenţă 

Medico-Socială Fierbinţi Tîrg, cumulată cu contribuţia susţinătorilor legali, nu poate 

depăşi valoarea stabilită la alin.(1). 

(6) Susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii, integral, contribuţia 

personală lunară prevăzută la alin. (1), dacă se obligă faţă de Centru, în acest sens, 

prin angajament de plată.  

 

Art.6 Acoperirea valorii integrale a contribuţiei personale lunare, de către 

persoanele care au această obligaţie, se stabileşte astfel: 

 

 Persoană  

beneficiară 

situaţie financiară 

Susţinători legali 

situaţie 

financiară 

Aport 

persoană 

beneficiară 

Aport 

susţinători 

legali 

Aport 

bugetul 

judeţului 

0 1 2 3 4 5 

I 

 

 

 

 

PERSOANĂ 

BENEFICIARĂ 

CU VENITURI 

 

 

Susţinători cu 

venituri pe membru 

de familie mai mari 

decât salariul 

minim brut pe 

economie 

60% din  

venituri * 

 

diferenţiat  

funcţie de  

venituri, 

cf. art. 5 ** 

după caz, 

până la 

acoperirea  

valorii 

contribuţiei 

personale 



 

 

 

 

 

 

Susţinători cu venituri 

 pe membru de 

familie mai mici 

decât salariul 

minim brut pe 

economie 

60% din  

venituri 

 

- 

diferenţa 

până la  

acoperirea 

valorii  

contribuţiei 

personale 

Susţinători fără  

venituri 

 

60% din  

venituri  

 

 

- 

diferenţa 

până la  

acoperirea 

valorii  

contribuţiei 

personale 

Fără susţinători 60% din  

venituri 

- diferenţa 

până la  

acoperirea 

valorii  

contribuţiei 

personale 

II PERSOANĂ 

BENEFICIARĂ 

FĂRĂ VENITURI 

Susţinători cu 

venituri pe membru 

de familie mai  

mari decât salariul 

minim brut pe 

economie 

 

- 

diferenţiat  

funcţie de  

venituri 

cf. art. 5 ** 

după caz, 

până la 

acoperirea  

valorii 

contribuţiei  

personale 

Susţinători cu  

venituri pe  membru 

de familie mai 

mici decât salariul  

minim brut pe 

economie 

- -  

 

Aport  

integral 

Susţinători fără  

venituri 

- - aport integral 

Fără susţinători -  aport integral 

III PERSOANA 

BENEFICIARĂ 

CARE  DISPUNE 

DE VENITURI 

  ŞI  CARE 

ACOPERĂ ÎN 

TOTALITATE 

CONTRIBUŢIA 

LUNARĂ 

- Valoarea 

costului 

mediu, dar 

nu mai mult 

de 60% din 

venituri 

- - 

IV - Susţinătorii 

legali se 

angajează la plata 

integrală a 

contribuţiei lunare 

- Valoarea 

contribuţiei 

 personale 

- 

 

 * contribuţia personală, în cuantum de 60% din valoarea veniturilor lunare ale beneficiarilor, nu va 

depăşi cuantumul lunar aprobat conform art. 5 alin. (1). 

    ** cotele procentuale se pot diminua astfel încât contribuţia persoanei beneficiare cumulată cu cea a 

susţinătorilor legali să nu depăşească costul contribuţiei personale lunare. 



Art.7(1) Obligaţia de plată a contribuţiei personale lunare în sarcina persoanei 

beneficiare a serviciilor medico-sociale şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte prin 

angajament de plată, semnat de persoana beneficiară, de reprezentantul ei legal 

şi/sau de susţinătorul legal, după caz. 

(2) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu. 

(3) Obligaţia de plată a contribuţiei personale lunare în sarcina susţinătorilor 

legali se poate stabili şi prin hotărâre judecătorească.  

 

Art.8 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 

01.01.2016. 

 

Art.9 Prezenta hotărâre va fi comunicată Centrului de Asistenţă Medico-Socială 

Fierbinţi-Târg, spre aducere la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Direcţiei Buget Finanţe din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa  şi va fi publicată, 

prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

                 p. PREŞEDINTE,  

              VICEPREŞEDINTE                                                                   

                    Contrasemnează, 

             Ştefan MUŞOIU                                   Secretarul judeţului Ialomiţa          

                                                                  Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

Nr. 116                                                                                          Rd./Oc.                                                                        

Adoptată la Slobozia                                                                          DŞ 

Astăzi  17.12. 2015                                             2 ex  

 

 

 

 

 



Cod FP – 07 – 06, vers1 

 

    

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole,  

în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute  

din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 10049 din 23.11.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

-  Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din 

19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii 

măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- Adresa nr. 14705 din 16.11.2015 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană 

Ialomiţa; 

        -  Raportul   nr. 10192 din 25.11.2015 al  Direcţiei  Buget  Finanţe; 

        - Raportul nr. 10854 din 15.12.2015 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură, 

În conformitate cu: 

-  prevederile art. 91 alin. (1)  lit. f)  din Legea administraţiei publice locale  

nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile art. 84 alin. 4, 5 şi 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  

       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 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe 

anul 2016, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum urmează: 

 

a) grâu     - 0,71 lei/kg; 

b) orz     - 0,64 lei/Kg; 

c) rapiţă     - 1,68 lei/Kg; 

d) floarea soarelui   - 1,42 lei/kg; 

e) porumb    - 0,62 lei/kg. 
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Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la 01.01.2016.  

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare 

Organizare, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, urmând să fie publicată în presa locală şi pe 

site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

p. PREŞEDINTE,         Contrasemnează  

        VICEPREŞEDINTE                      Secretarul judeţului Ialomiţa 

  

 Ştefan MUŞOIU                          Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde)  

obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 10050 din 23.11.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din 

19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii 

măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- Adresa nr. 14757 din 16.11.2015 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană 

Ialomiţa; 

        -  Raportul nr. 10193 din 25.11.2015 al  Direcţiei  Buget Finanţe; 

        - Raportul nr. 10855 din 15.12.2015 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură, 

În conformitate cu: 

-  prevederile art. 91 alin. (1)  lit. f)  din Legea administraţiei publice locale  

nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 

organizarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile art. 84 alin. 4, 5 şi 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  

       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 preţul mediu pentru tona de iarbă (masă verde) obţinută de pe 

pajişte în cuantum de 25,00 lei/tonă pentru anul 2016, în vederea determinării preţului 
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concesiunii/închirierii pentru suprafeţele de pajişte aflate în domeniul public şi privat al 

comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Ialomiţa.  

 

 Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 

01.01.2016.  

 

Art.3. Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica tuturor consiliilor locale din judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată în presa 

locală şi pe site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

  p. PREŞEDINTE, 

         VICEPREŞEDINTE       Contrasemnează                        

Secretarul judeţului Ialomiţa 

         Ştefan MUŞOIU             Adrian Robert IONESCU 
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 H O T Ă R Â R E 

  privind  aprobarea eliberării licenţelor 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 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

  - Expunerea de motive nr. 10354 din 02.12.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

          - cererea  nr. 9680 din 11.11.2015 prin care  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;  

 - cererea nr. 10212 din 26.11.2015 prin care 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 ALEXENI – MANASIA – 

CIOCÂRLIA - COTORCA; 

         - avizele nr. 1794 din 27.11.2015 şi nr. 1797 din 27.11.2015 ale Autorităţii Rutiere 

Române – Agenţia Ialomiţa;            

          -  raportul nr. 10358 din 03.12.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

          - raportul nr. 10832 din 15.12.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

       În conformitate cu: 

         - prevederile art. 4 lit. (h), art. 31 alin. ( 1
1
),(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) şi 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, 

                                              

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  

Art.1 Se aprobă eliberarea licenţelor 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, după cum urmează: 
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Nr. 

Crt. 
Traseul Serie si număr licenţă 

Valabil 

până la 

1. VALEA MĂCRIŞULUI –GÂRBOVI - URZICENI  Seria CJIL  Nr. 00036 08.11.2018 

2. ALEXENI – MANASIA – CIOCÂRLIA  - COTORCA Seria CJIL  Nr. 00037 08.11.2018 

 

          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 şi Servicii Publice - Autoritatea 

Judeţeană de Transport, spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa şi 

operatorului  de transport S.C. CIRIL COM S.R.L. urmând să fie publicată pe site-ul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

           p. PREŞEDINTE, 

       VICEPREŞEDINTE                                                Avizat pentru legalitate 

          Ştefan MUŞOIU                                  Secretarul  judeţului Ialomiţa 

             Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea componenţei Consiliului de administraţie  

al Muzeului Agriculturii Slobozia 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.10476 din 07.12.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 

judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând : 

 - hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79/2015 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Agriculturii Slobozia; 

- Raportul nr. 10477 din 07.12.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr. 10867 din 15.12.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 10815 din 15.12.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Procesul verbal nr.10946 din 17.12.2015 al Comisiei de validare, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art. 27 alin.(2) din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), 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 desemnează componenţa Consiliului de Administraţie al Muzeului 

Agriculturii Slobozia, după cum urmează : 

Preşedinte :  dl. Petre Gheorghe - manager 

Membri :  dl. Stroe Adrian - şef serviciu patrimoniu 

  dna. Spătărelu Desdemona - şef serviciu financiar  

   dl. Cioacă Ilie - desemnat de Consiliul Judeţean Ialomiţa 

   dl. Dobre Gheorghe - desemnat de Consiliul Judeţean Ialomiţa   

 Secretar : desemnat de preşedinte, fără drept de vot. 
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Art.2 Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile Legii                           

nr. 311/2003 şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Agriculturii 

Slobozia, pe perioada mandatului managerului Muzeului Agriculturii Slobozia.  

 

  Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile art. 10 alin.(2) 

lit.b) şi art. 13 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului 

Agriculturii Slobozia, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79/2015, 

se modifică în mod corespunzător, potrivit prevederilor art. 1). 

 

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

comunicării. 

 

 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 

spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă, Muzeului 

Agriculturii Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

         p. PREŞEDINTE                                             Contrasemnează, 

                   Secretarul judeţului Ialomiţa 

           VICEPREŞEDINTE                   Adrian Robert IONESCU 

                 Ştefan MUŞOIU 
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  H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele  

ce deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al  

instituţiilor publice de interes judeţean aflate sub autoritatea sa 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 10724 din 11.12.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- prevederile Dispoziţiei nr. 111 din 19.05.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada 

dispunerii măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, cu completările ulterioare, 

 Examinând: 

 - adresa  nr. 1999 din 09.12.2015 a Muzeului Judeţean Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 1293 din 09.12.2015 a Muzeului Agriculturii Slobozia; 

 - adresa  nr. 20988 din 08.12.2015 a Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 538 din 11.12.2015 a Centrului de Asistenţă Medico-Socială 

Fierbinţi Târg Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 456 din 08.12.2015 a Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”; 

 - adresa  nr. 605 din 11.12.2015 a Centrului Judeţean pentru Conservarea si 

Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 744 din 11.12.2015 a Bibliotecii Judeţene ”Ştefan Bănulescu” 

Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 110 din 09.12.2015 a Centrului Militar Judeţean Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 3311578 din 08.12.2015 a Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă ”Barbu Catargiu” Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 1048 din 11.12.2015 a Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 2569 din 11.12.2015 a Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor Ialomiţa; 

 - Raportul  nr. 10725 din 11.12.2015 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

 - Raportul nr. 10856 din 15.12.2015 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 

 - Raportul nr. 10868 din 15.12.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi, 

În conformitate cu: 

 - prevederile art.91 alin.(1) lit.d) şi alin.(5) 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 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 258/2015 privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52/2008, 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 stabileşte consumul de carburant pentru autoturismele ce deservesc 

parcul auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se stabileşte consumul de carburant pentru autoturismele din parcul 

auto ce deservesc instituţiile publice de interes judeţean aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  

 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 

01.01.2016. 

 

 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, direcţiilor din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiilor publice de 

interes judeţean prevăzute în anexa nr.2, spre ducere la îndeplinire, urmând să fie 

publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

        p.  PREŞEDINTE                                            Contrasemnează, 

                   Secretar al Judeţului Ialomiţa  

         VICEPREŞEDINTE                         Adrian-Robert IONESCU 

           Ştefan MUŞOIU 
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