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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 15024 din 17.11.2017 a Președintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 - adresa nr. R112771 din 09.11.2017 a  Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 
 Examinând: 
 - Raportul  nr. 15025 din 17.11.2017 al Direcţiei Buget Finanţe; 

-Raportul nr. 15191 din 21.11.2017 al Comisiei economico – financiare și agricultura; 
 - Raportul nr. 15180 din 21.11.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - Raportul nr. 15092 din 20.11.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. d), alin.(2) lit. c) și alin. (5) lit. (a) pct. 3 din Legea  
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile  Legii-cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice; 
            - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii și competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare ; 

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 48 din 23.03.2017 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe 
anul 2017, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

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

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

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
           
           Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 143 din 29.09.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia şi Direcţiei Buget Finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată 
pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

                                                                                              
      
                                                                                                                  Contrasemnează 
                                                                                                            Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Ialomiţa, 

instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 14749 din 14.11.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Nota de fundamentare a Muzeului Judeţean Ialomiţa transmisă cu adresa             
nr. 1749 din 09.11.2017;  
 - Raportul  nr. 14750 din 14.11.2017 al Direcţiei Buget Finanţe ; 
 - Raportul nr. 15093 din 20.11.2017 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 15181 din 21.11.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 15032 din 20.11.2017 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 muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată; 
 - prevederile  Legii-cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, 
 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 organigrama Muzeului Judeţean Ialomiţa, potrivit                    

anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Muzeului Judeţean 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. 37 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Muzeului Judeţean 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, Muzeului Judeţean 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 
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H O T Ă R Â R E  
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. 14747 din 14.11.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Nota de fundamentare transmisă de Biblioteca Judeţean ”Ștefan 
Bănulescu”Ialomiţa cu adresa nr. 866 din 09.11.2017; 
 - Raportul  nr. 14748 din 14.11.2017 al Direcţiei Buget Finanţe ; 
 - Raportul nr. 15094 din 20.11.2017 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 15182 din 21.11.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 15033 din 20.11.2017 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, 
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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. 34 din 21.04.2016 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 
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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița  

nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții ale  
Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, instituție publică de cultură aflată 

sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.14751 din 14.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
 Examinând, 
 - adresa nr.498 din 09.11.2017 a Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.55 din 27.05.2016 privind aprobarea  
organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa, 
instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 Examinând: 
  - Raportul  nr. 14752 din 14.11.2017 al Direcţiei Buget Finanţe ; 
 - Raportul nr. 15095 din 20.11.2017 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 15183 din 21.11.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 15034 din 20.11.2017 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 şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 
  - prevederile Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 63/206/2014 privind revizuirea mediei 
numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  
  - prevederile  Legii-cadru  nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice; 
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-  prevederile Anexei nr.6 a Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.193/2004 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor 
culturale; 
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 84 și art. 86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa           
nr. 3 din 19.01.2017, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

          H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 
27.05.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, se modifică după cum urmează: 

 - postul de la nr. crt. 17, de referent, treapta I, studii medii, se transformă în 
documentarist, gradul debutant, studii superioare. 

 (2) Se aprobă statul de funcţii actualizat al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel 
Perlea” Ialomiţa, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

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

 Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”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 județului Ialomița  
                                                                                                                     Adrian Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
Nr. 187                                                            Rd/Oc                                                                                                              
Adoptată la Slobozia             TGV 
Astăzi 23.11.2017              
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea rectificării bugetului general 

 al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 15026 din 17.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Raportul comun  nr. 15027 din 17.11.2017 al Direcţiei Buget Finanţe și Direcţiei Investiţii 
și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 15184 din 21.11.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială 
şi familie; 

- Raportul nr. 15096 din 20.11.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 
incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 15192 din 21.11.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 15035 din 20.11.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr. 15106 din 20.11.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 23.03.2017 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pentru anul 2017, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2017; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. 
b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Art. 1  (1) Se aprobă rectificarea bugetului  propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2017, pe 

secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în sumă de 
120.377,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 157.767,00 mii lei, cu un deficit de 37.390,00 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 majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 

Ialomiţa cu suma de 580,00 mii lei. 
3) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 37.390,00 mii lei ca 

sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu. 
 

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2017, pe 
secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, atât la venituri cât și la 
cheltuieli, în sumă de 17.738,60 mii lei potrivit punctului 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 2017, pe secţiuni, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, atât la venituri cât și la cheltuieli, în sumă de 
1.534,00 mii lei potrivit punctului III din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4 Influenţele prevăzute la art. 1, 2 și 3 sunt detaliate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5 Se împuternicesc Direcţia Buget Finanţe şi Direcţia Investiţii şi Servicii Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi 
completările în structura bugetului judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza programelor, programul 
de investiţii publice şi în bugetul general consolidat, pe anul 2017. 

 

Art. 6 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. 7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 

 

Art. 8 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.188                                                                                                                                                                            Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                       HAM 
Astăzi 23.11. .2017                                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al  

Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017 
 

  
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
 - Expunerea de motive nr. 14996 din17.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
 Examinând: 

 - Nota de fundamentare înaintată cu adresa nr. 10295 din 08.11.2017  a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2017; 
 - Hotărârea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia        
nr. 73 din 09.11.2017 de avizare a modificării bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;  

 - Raportul  nr. 14997 din 17.11.2017 al Direcţiei Buget Finanţe;  
 - Raportul nr. 15185 din 21.11.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 
- Raportul nr. 15097 din 20.11.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Raportul nr. 15193 din 21.11.2017 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură; 
 În conformitate cu : 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 48 din 23.03.2017 privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe 
anul 2017, cu modificările și 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. 6/2017  privind bugetul de stat pe anul 2017, cu modificările 
și 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slobozia, pe anul 2017, pe secţiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole și 
alineate, la venituri în sumă de 82.561,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 85.724,00 mii lei, 
cu un deficit de 3.163,00 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 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 
2017. 

 

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 comunicării. 
 
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.189                          Rd/Oc 
Adoptată astăzi 23.11.2017                                                                                TGV 
La Slobozia                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E   
privind reorganizarea Centrului de Primire în Regim de Urgență a Copilului în  

Vârstă de 0-3 ani Slobozia în Centrul de Plasament Specializat pentru  
Copilul cu Dizabilități cu Vârsta mai mică de 3 ani Slobozia 

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr.14905 din 16.11.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.59 din 27.04.2017 privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.92 din 15.12.2016 
privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor servicii sociale 
aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.26 din 29.09.2004 privind închiderea, 
transformarea și înfiinţarea unor servicii din cadrul Direcţiei Generale pentru Protecţia 
Copilului Ialomiţa; 
 - Nota de fundamentare nr.22085 din 09.11.2017 a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 
         - Raportul nr. 14906 din 16.11.2017  al Direcţiei Coordonare Organizare; 
         - Raportul nr. 15098 din 20.11.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
         - Raportul nr. 15194 din 21.11.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr.15186 din 21.11.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie, 
       În conformitate cu: 
 - prevederile art. 64 alin. (1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia și 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) lit. a) punctul 2 din Legea 
administraţiei publice locale  nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrul de 
Primire în Regim de Urgenţă a Copilului în Vârstă de 0-3 ani Slobozia, situat în 
Municipiul Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr. 13, se reorganizează în Centrul de 
Plasament Specializat pentru Copilul cu Dizabilităţi cu Vârsta mai mică de 3 ani 
Slobozia, cu aceleași coordonate. 
 (2) Capacitatea maximă a Centrului de Plasament Specializat pentru Copilul cu 
Dizabilităţi cu Vârsta mai mică de 3 ani Slobozia este de 18 de locuri.  
   
 Art.2 (1) Centrul de Plasament Specializat pentru Copilul cu Dizabilităţi cu Vârsta 
mai mică de 3 ani Slobozia, înfiinţat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Ialomiţa, funcţionează ca serviciu de tip rezidenţial, fără 
personalitate juridică, oferind pentru o perioadă de timp determinată servicii de 
îngrijire specializată copiilor cu handicapuri grave cu vârsta mai mică de 3 ani. 
 (2) Tot personalul încadrat la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului 
în Vârstă de 0-3 ani Slobozia se preia în structura Centrului de Plasament Specializat 
pentru Copilul cu Dizabilităţi cu Vârsta mai mică de 3 ani Slobozia.  
 

  Art.3 Cheltuielile ocazionate de funcţionarea Centrului de Plasament Specializat 
pentru Copilul cu Dizabilităţi cu Vârsta mai mică de 3 ani Slobozia sunt asigurate din 
bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa pentru 
anul 2017, în limita prevăzută de acesta. 
 

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

        Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica spre ducere la îndeplinire Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa şi, spre ştiinţă, Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând să fie 
publicată pe  site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR  MORARU 

 

                          
                 Contrasemnează,  

Secretarul județului Ialomița 
Adrian-Robert IONESCU 

 
 
 
 
Nr. 190            Rd./Oc.  
Adoptată la Slobozia           HAM 
Astăzi 23.11.2017                              2 ex. 
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H O T Ă R Â R E   

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 14903 din 16.11.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 33/30.11.2004 privind înfiinţarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59 din 27.04.2017 privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa,  

Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 33 din 23.05.2012 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 

- Nota de fundamentare nr. 22086 din 09.11.2017 a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 

- Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Ialomiţa nr. 2 din 09.11.2017de avizare a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Ialomiţa; 

-  Raportul nr. 14904  din 16.11.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr. 15099 din 20.11.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 15187 din 21.11.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu: 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 113 alin. (5) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, instituţie publică aflată sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
 Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa nr. 33 din 23.05.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa se 
abrogă. 

 
 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

VICTOR MORARU 

 
 
 

 
                                                                                            Contrasemnează 

    Secretarul judeţului Ialomiţa 
        Adrian-Robert  IONESCU 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.191                                                                                                                                                                                                  Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                                HAM 
Astăzi 23.11.2017                             2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 110/27.06.2017 privind 
aprobarea realizării proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (Km 13+865 – 

Km 37+545) localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) 
localităţile Dridu-Fierbinţi Târg-limită judeţ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 

localităţile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740)  
limită judeţ Călărași-Sinești (DN2)” și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.14994 din 17.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 110/27.06.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) 
localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localităţile 
Dridu-Fierbinţi Târg-limită judeţ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localităţile Dridu-
Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită judeţ Călărași-Sinești (DN2)” și a 
cheltuielilor legate de proiect; 
 - Adresa  nr. 13559/10.11.2017 a ADR Sud Muntenia;  
 - Raportul nr. 14995 din 17.11.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 15195 din 21.11.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 15107 din 20.11.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

- prevederile Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 - 
Axa prioritară 6 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 6.1 – 
Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

- 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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
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, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 110/27.06.2017 privind 

aprobarea realizării proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (Km 13+865 – Km 
37+545) localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) 
localităţile Dridu-Fierbinţi Târg-limită judeţ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localităţile 
Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită judeţ Călărași-Sinești (DN2)”, și a 
cheltuielilor legate de proiect, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
”Art.2(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 115.127.736,01 lei, 

conform bugetului prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Se aprobă contribuţia totală proprie a judeţului Ialomiţa la finanţarea proiectului în 

valoare de 13.036.739,11 lei, inclusiv TVA, din care 2.083.489,73 lei, inclusiv TVA reprezentând 
2% din valoarea eligibilă a proiectului și 10.953.249,38 lei, inclusiv TVA, reprezentând 
valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

(3) Se aprobă finanţarea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului în 
sumă de 102.090.996,90 lei, inclusiv TVA: 

(4) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului în condiţii optime se vor asigura din bugetul judeţului Ialomiţa. 

(5) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

(6) Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă, întreţinere ale proiectului pe 
întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către judeţul Ialomiţa.”   

 
 Art.II Se împuternicește domnul Victor MORARU - Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa să semneze 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, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 
                                                                                                     
                                                                                                                             Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                       Adrian Robert IONESCU 

 
 

 
 
 
Nr.192                                                                                                                                                                                     Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                 DIG 
Astăzi 23.11.2017                                               2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, 

faza PT, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F (Grivița) – 
Smirna – Iazu –Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350” 

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 14670 din 13.11.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 5/27.01.2016 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 203 F (Griviţa)-Smirna-Iazu-
Scânteia-Valea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”, cu modificările ulterioare; 
 - Adresa nr. 12715 din 16.10.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene; 
 - Raportul nr. 14671 din 13.11.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 15196 din 21.11.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 15108 din 20.11.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 10 alin. (6) din Anexa la Ordinul nr. 1851/2013 pentru 
punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu 
orizont 2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 
cadru 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; 
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 - prevederile art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art.1 Se aprobă devizul general actualizat, faza PT, pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 203 F (Griviţa) – Smirna – Iazu –Scânteia - 
Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 
 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, faza PT, pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 203 F (Griviţa) – Smirna –     
Iazu –Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”, după cum urmează :  
 a) valoarea totală a investiţiei : 48.028.042,44 lei cu TVA, din care  
  Construcţii Montaj (C+M) 42.729.670,40 lei cu TVA.  

 
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 ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

   P R E Ş E D I N T E  
 

   VICTOR MORARU 
 

 
                       Contrasemnează 

        Secretarul județului Ialomița 
Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
Nr.193                                                                                                                                                                           Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                 HAM 

Astăzi 23.11. .2017                                                 2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 126/31.07.2017 
privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203F 
(Griviţa) – Smirna – Iazu –Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350” 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 14672 din 13.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 126/31.07.2017 privind aprobarea 
cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203F (Griviţa) – Smirna – Iazu – Scânteia - Valea 
Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”; 
 - Adresa nr. 12715 din 16.10.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene; 
 - Raportul nr. 14673 din 13.11.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 15197 din 21.11.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 15109 din 20.11.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
  - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. _____ din 23.11.2017 pentru aprobarea 
devizului general actualizat  și a indicatori tehnico-economici, faza PT, pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 203F (Griviţa) – Smirna – Iazu – Scânteia -Valea 
Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”; 

- prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii si 
sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
pentru judeţul Ialomiţa, în perioada 2017 - 2020, 
 - prevederile art. 2 lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 10 alin. (6) din Anexa la Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea în 
aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) 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 art. 84 din Regulamentul 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 126/31.07.2017 privind 
aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203F (Griviţa) –Smirna – Iazu – Scânteia 
- Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”,  articolul 1 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

 
”Art.1 Se aprobă cofinanţarea obiectivului de investiţii finanţat prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203 F (Griviţa)- Smirna – 
Iazu – Scânteia - Valea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”,  cu suma de 1.450.114,39 lei 
inclusiv TVA, astfel: 

a) Valoare cofinanţare decontată până la această dată : 115.290,44 lei inclusiv TVA, 
reprezentând următoarele: 

- 52.920,00 lei inclusiv TVA - Servicii elaborare Studiu de Fezabilitate (inclusiv studii 
de teren, expertiză tehnică, documentaţii avize, acorduri) ; 

- 5.250,44 lei inclusiv TVA - Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri și autorizaţii; 
- 57.120,00 lei inclusiv TVA – Servicii elaborare documentaţie tehnico-economică 

faza PT+DE; 
b) Valoare cofinanţare rămasă de decontat :  1.334.823,95 lei inclusiv TVA.  
 
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

  PREŞEDINTE,  
 

   VICTOR MORARU 
 

 
Contrasemnează 

Secretarul judeţului Ialomiţa 
Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
Nr.194                                                                                                                                          Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                     HAM 
Astăzi 23.11.2017                      2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea  

unui membru în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița  

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 15006 din 17.11.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - adresa nr. 1180 din 24.10.2017 a SC Drumuri și Poduri SA Ialomiţa; 

  - Raportul nr. 15007 din 17.11.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 15100 din 20.11.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 64^4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                    
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 4 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară; 
 - prevederile art.91 alin.(2) lit.d) și alin.(5) lit.a) pct.12 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1(1) Se ia act de vacantarea unui post de membru în Consiliul de 

administraţie al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomiţa ca urmare a demisiei domnului 
Stănescu Florin.  

(2) Se dispune convocarea Adunării Generale a Acţionarilor la  S.C. Drumuri și 
Poduri S.A. Ialomiţa în vederea demarării procedurii de selecţie pentru numirea unui 
membru în Consiliul de administraţie al societăţii, care va avea un mandat până la 
28.08.2019. 
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Art.2 Procedura de selecţie va fi derulată și finalizată de Consiliul de 

administraţie al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomiţa, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 

  
Art.3 Până la finalizarea procedurii de selecţie a noului administrator, Adunarea 

Generală a Acţionarilor va desemna un administrator provizoriu la SC Drumuri și Poduri 
SA Ialomiţa, în condiţiile art. 64^1 din OUG nr. 109/2011.  

 
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, Adunării Generale a Acţionarilor și Consiliului de 
administraţie al SC Drumuri și Poduri SA Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

 PREŞEDINTE,  
 

   VICTOR MORARU 
 

 
 
 
 

Contrasemnează 
Secretarul județului Ialomița 

Adrian Robert IONESCU 
 
 

                                                           

 
 
 
 

 
Nr.195                                                                                                                                      Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                   DIG 
Astăzi 23.11.2017                                                                                                                                                             2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  

  privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier  
S.C. SECOMI TRAVEL S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean  

de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Sudiţi-Țăndărei-Slobozia-Ivănești 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 14635 din 13.11.2017 a Președintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
          - cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 13860 din 31.10.2017 
prin care  operatorul de transport rutier S.C. SECOMI TRAVEL S.R.L. a solicitat acordarea  
licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane, 
prin curse regulate speciale,  pe traseul Sudiţi-Țăndărei-Slobozia-Ivănești;  

 - referatul nr. 14523 din 10.11.2017 al Autorităţii Judeţene de Transport -  Direcţia 
Investiţii și Servicii Publice; 
         - avizul nr. 1743 din 09.11.2017  al Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa;            
         -  raportul nr. 14636 din 13.11.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
         - raportul nr. 15110 din 20.11.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului și turism,  
       În conformitate cu: 
         - prevederile art. 4 lit. (h), art. 31 alin. (11),(2), art. 34 şi art. 35 alin. (1) şi (3) din 
Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 
Ordinul nr. 353/2007 emis de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
         -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale  nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1(1) Se aprobă eliberarea licenţei de traseu operatorului de transport rutier            
S.C. SECOMI TRAVEL S.R.L., cu sediul în municipiul Slobozia, bulevardul Matei Basarab,                   
nr. 5, bloc MB5, scara A, apt. 14, judeţul Ialomiţa, nr. de înregistrare J21/263/2004,                              
CUI RO16542911, în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de 
persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Sudiţi-Țăndărei-Slobozia-Ivănești. 
                (2) Licenţa de traseu este valabilă până la data de 09.10.2019. 
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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. SECOMI TRAVEL  S.R.L., urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 

 

 
                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.196                       Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                          HAM 
Astăzi 23.11.2017                                                                                                                                             2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
        privind  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița      

nr. 79 din 14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public județean  
de persoane, prin curse regulate, pentru perioada  01.05.2013 – 30.06.2019’’,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 14755 din 14.11.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - referatul nr. 14558 din 10.11.2017 al Autorităţii Judeţene de Transport – Direcţia 
Investiţii și Servicii Publice; 
         -   anexa nr. 1  la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 14.12.2012 
privind aprobarea „Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse 
regulate, pentru perioada  01.05.2013 – 30.06.2019’’, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 Examinând: 
          - Raportul nr. 14756 din 14.11.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice;  
          - Avizul nr. 1756 din 09.11.2017al Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa; 
          - Raportul nr. 15101 din 20.11.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 
          - Raportul nr. 15111 din 20.11.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
       În conformitate cu: 
 - prevederile art. 17 alin.(1) lit. c) şi alin.(2) din Legea serviciilor de transport 
public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
         - prevederile art. 4 lit. e) şi art. 17 d) 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 Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 
         - prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5)  lit. a) pct. 14 din Legea administraţiei 
publice locale  nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
        - prevederile art. 84 și art. 86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 
din 19.01.2017, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.I La anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 
14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public judeţean de persoane, 
prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019”, cu modificările şi 
completările ulterioare, traseele cu nr. 21, 22 și 29 se modifică potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  

 Art.II  Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 
14.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  
 
 Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 
la cunoştinţă publică. 
 
 Art.IV Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice - Autoritatea 
Judeţeană de Transport şi, spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa, 
operatorilor  de transport rutier S.C. Drimo Inter Trans S.R.L., S.C. Oana Tur S.R.L, S.C. 
Nick Touring S.R.L. și unităţilor școlare Liceul Tehnologic ”Sfânta Ecaterina” Urziceni, 
Liceul Teoretic ”Carol I” Fetești, Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești, 
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

                                                                                                     
 
 
          Contrasemnează 
         Secretarul județului Ialomița  
                 Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind conferirea plachetei „Consiliul Judeţean Ialomiţa 25 de ani” şi  

a broşurii „25 de ani de administraţie publică judeţeană” 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa,  

Având în vedere: 
 - împlinirea a 25 de ani de administraţie publică judeţeană, 

- Expunerea de motive nr. 14753 din 14.11.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

Examinând: 
- Raportul nr. 14754 din 14.11.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr. 15198 din 21.11.2017 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; 
 - hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47/23.03.2017 privind aprobarea 
 bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. III alin.(2) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                   
nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 
 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 conferă placheta „Consiliul Judeţean Ialomiţa 25 de ani”, însoţită 
de broşura „25 de ani de administraţie publică judeţeană” persoanelor nominalizate 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Festivitatea de decernare a plachetelor şi broşurilor va avea loc la Sala de 
Spectacole a Consiliului Judeţean Ialomiţa, în reuniunea aniversară din data de                                    
20 decembrie 2017. 
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Art.2 Suma necesară organizării reuniunii aniversare este suportată din bugetul 

propriu al judeţului Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa                    
nr. 47/23.03.2017 privind aprobarea  bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 
2017, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

                                                                                                     
 
 

        Contrasemnează 
        Secretarul judeţului Ialomiţa 

        Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016  

privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine  
Publică Ialomița, cu modificările ulterioare  

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 14992 din 17.11.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Raportul nr. 14993 din 17.11.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
-  Raportul nr. 15102 din 20.11.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 20.10.2016 privind validarea 
membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, cu modificările 
ulterioare; 
 - Adresa nr. 6853 din 14.11.2017 a Inspectoratului de Poliţie al judeţului Ialomiţa, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, republicată, cu modificările ulterioare,  
 - prevederile Hotărârii Guvernului României nr.787/2002 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; 

- prevederile art. 91 alin.1 lit.f) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 84-86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 
3/19.01.2017, 

În temeiul  art. 97 alin.1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.I  La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61/20.10.2016 privind 
validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, cu 
modificările ulterioare, punctele 2 și 15 ale articolului 1) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
”2. Cristian IVAN    - împuternicit Inspector Şef al Inspectoratului de  

Poliţie al Judeţului Ialomiţa 
 15. Ionel-Germinel FLORESCU  - reprezentant al Corpului Naţional  

al Poliţiștilor - Biroul Teritorial Ialomiţa” 



 

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

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

comunicată, spre aducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. I şi spre ştiinţă 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 

 
                                                                                                     
                                                                                                                             Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul județului Ialomița  
                                                                                                                      Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) 

şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 15224 din 22.11.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 15233 din 22.11.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 15332 din 23.11.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 15338 din 23.11.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                

2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin.(3) lit.f) și  alin. (5) alin.(1) lit.a) pct. 3 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34/10.03.2017 privind 
aprobarea Notei conceptuale întocmită pentru obiectivul de investiţii ” Construirea 
Blocului Operator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 67/27.04.2017 privind 
aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiţii” Construirea Blocului 
Operator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, 
 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 documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate (SF) 
pentru obiectivul de investiţii „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia”, după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 63.843.065,12 lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 29.483.654,20 lei cu TVA; 

b) durata de realizare a investiţiei: 48 luni; 
 
 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 Servicii Publice şi Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 

 
                                                                                                     
                                                                                                                             Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul județului Ialomița  
                                                                                                                         Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat  

prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator  
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 15234 din 22.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 

Examinând: 
 - Raportul nr. 15235 din 22.11.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 15333 din 23.11.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 15339 din 23.11.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 200 din 23.11.2017 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea Blocului Operator 
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice                       

nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii si 
sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului de naţional de dezvoltare locală, 
pentru judeţul Ialomiţa, în perioada 2017-2020; 
 - 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 Se aprobă cofinanţarea pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul  
Naţional de Dezvoltare Locală ”Construirea Blocului Operator din cadrul  Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia”, cu suma de 10.532.875,33 lei cu TVA din valoarea totală a 
investiţiei de 63.843.065,12 lei cu TVA. 

 
Art. 2 Suma specificată la art. 1 va fi asigurată din bugetul general al judeţului 

Ialomiţa. 
 
Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art. 4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice și Direcţiei Buget Finanţe, urmând a fi publicată pe                   
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 

 
                                                                                                     
                                                                                                                             Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                         Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.)  

şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii  
„Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 15236 din 22.11.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 15237 din 22.11.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 15334 din 23.11.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 15340 din 23.11.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                

2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin.(3) lit.f) și  alin. (5) alin.(1) lit.a) pct. 3 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35/10.03.2017 privind 
aprobarea Notei conceptuale întocmită pentru obiectivul de investiţii ”Modernizarea și 
dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 68/27.04.2017 privind 
aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiţii”Modernizarea și 
dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia 
 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) la 
obiectivul de investiţii „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slobozia”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
„Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, după 
cum urmează : 
 

a) valoarea totală a investiţiei : 60.798.165,22 lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 40.908.987,00 lei cu TVA; 

b) durata de realizare a investiţiei  : 48 luni; 
 
 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 Servicii Publice şi Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 

 
                                                                                                     
                                                                                                                             Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                         Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat  

prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizarea și  
dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.15238 din 22.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 

Examinând: 
 - Raportul nr. 15239 din 22.11.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 15335 din 23.11.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 15341 din 23.11.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 202 din 23.11.2017 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea și dotarea incintei clădirii 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 

1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii si sumele 
alocate acestora pentru finanţarea Programului de naţional de dezvoltare locală, pentru 
judeţul Ialomiţa, în perioada 2017-2020; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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 cofinanţarea pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul  
Naţional de Dezvoltare Locală ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slobozia”, cu suma de 1.651.995,70 lei cu TVA din valoarea totală a investiţiei de 
60.798.165,22 lei cu TVA..  

 
Art. 2 Suma specificată la art. 1 va fi asigurată din bugetul general al judeţului 

Ialomiţa. 
 
Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art. 4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice și Direcţiei Buget Finanţe, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 

 
                                                                                                     
                                                                                                                             Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                         Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 203                                                                                                                                                                                Rd./Oc. 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/19.01.2017 privind 

aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor 
indicatori  tehnico-economici  pentru restul de executat la obiectivul de investiţii „Pod peste 

râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, cu modificările ulterioare 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 15231 din 22.11.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/19.01.2017 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor 
indicatori  tehnico-economici  pentru restul de executat la obiectivul de investiţii „Pod 
peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, cu modificările ulterioare; 
 - Solicitările de clarificări ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene înregistrate la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 
14736/14.11.2017; 
 - Raportul nr. 15232 din 22.11.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 15336 din 23.11.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 15342 din 23.11.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                     
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat; 

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

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, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/19.01.2017 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a 
principalilor indicatori  tehnico-economici  pentru restul de executat la obiectivul de 
investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, cu modificările 
ulterioare, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”a)  valoarea totală a investiţiei : 10.499.840 lei inclusiv TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 9.700.040 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând : 

- valoarea de 8.661.340 lei inclusiv TVA reprezintă lucrări si cheltuieli 

rest de executat, din care Construcţii Montaj (C+M): 7.988.170 lei 

inclusiv TVA, necesare finalizării obiectivului de investiţii, conform DALI 

recepţionat în 21.12.2016;  

- valoarea de 1.838.500 lei inclusiv TVA reprezintă lucrări efectuate și 

cheltuieli decontate anterior, în perioada 2011-31.10.2016.” 

 

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

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

comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE 
 

VICTOR MORARU 

 
 

Contrasemnează 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 

 
Nr.204                                                                                                                                                                                      Rd./Oc. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul  
Naţional de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 15302 din 22.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 127/31.07.2017 privind aprobarea cofinanţării 

pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Pod peste 
râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”; 
 - Solicitările de clarificări ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene înregistrate la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 14736/14.11.2017; 

- Raportul nr. 15303 din 22.11.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 15337 din  23.11.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 15343 din 23.11.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6 din 19.01.2017 privind aprobarea 

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori  tehnico-
economici pentru restul de executat la obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu,                          
DJ 101, Km 52+759”, cu modificările ulterioare, 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice                          
nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare; 
  - prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii și sumele alocate 
acestora pentru finanţarea Programului de naţional de dezvoltare locală, pentru judeţul Ialomiţa, 
în perioada 2017-2020; 
 - 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1 Se aprobă cofinanţarea pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, cu suma de 
2.232.310  lei, inclusiv TVA, din valoarea totală de 10.499.840   lei cu TVA ,compusă din: 

a) Valoare cofinanţare decontată în valoare de 1.838.503,01 lei inclusiv TVA, aferentă 
lucrărilor efectuate și cheltuielilor decontate anterior, în perioada 2011-octombrie 2016, 
reprezentând următoarele: 

- 1.711.866,35  lei inclusiv TVA - Lucrări executate și decontate ; 
- 3.061,94 lei inclusiv TVA - Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri și autorizaţii; 
- 65.673,80 lei inclusiv TVA - Servicii elaborare documentaţii tehnico-economice faza 

DALI, servicii elaborare expertiză tehnică și studii de teren contractate în anul 2011; 
- 28.126,18 lei inclusiv TVA - Servicii elaborare documentaţii tehnico-economice faza 

PT+DE . contractate în anul 2011; 
- 14.201,35 lei inclusiv TVA - Servicii dirigenţie de șantier aferente lucrărilor executate și 

decontate; 
- 15.573,39 lei fără TVA, nu s-a aplicat TVA, Comisioane, cote, taxe aferente lucrărilor 

executate și decontate; 
b) Valoare cofinanţare decontată în valoare de 70.680,46 lei inclusiv TVA, în perioada 

01.11.2016-23.11.2017, reprezentând următoarele: 
- 7.245,26 lei inclusiv TVA - Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri și autorizaţii; 
- 59.935,20 lei inclusiv TVA - Servicii elaborare documentaţie tehnico-economică faza 

DALI; 
- 3.500 lei, fără TVA, nu s-a aplicat TVA - Servicii elaborare studii de teren; 
c) Valoare cofinanţare rămasă de decontat :  323.126,53 lei inclusiv TVA.  
 
Art.2 Suma specificată la art. 1 va fi asigurată din bugetul general al judeţului Ialomiţa. 
 
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 

Judeţean nr. 127/31.07.2017 privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat 
prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 
52+759”. 

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

Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice și Direcţiei Buget Finanţe, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

                                                                                                    
                                                                                                                             Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                         Adrian Robert IONESCU 
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