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206 

Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea 
dintre Agenţia Națională pentru Pescuit și Acvacultură și Județul Ialomița  
prin Consiliul Județean Ialomița,  în vederea promovării și implementării 
proiectului  „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 
37+545) localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 
– km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 
52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – Km 61+740) 
limita Județ -  Călărași – Sinești (DN2)”  în cadrul Programului Operațional 
Regional (POR) 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1:Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr. 
POR 2016/6.1/2 

5 

207 Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, 
la trimestrul IV  ( preliminar), anul 2017 10 

208 
Hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat, pe anul 2017 

25 

209 

Hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr. 246/04.12.2017  de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale, subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 
și subvenții pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială, pe anul 
2017 şi aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 
2017 

28 

210 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017 35 

211 

Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița și din serviciile publice din subordine, începând de la data 
de 01.01.2018 

39 

212 Hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2018 44 

213 
Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în 
vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei 
bunurilor prin arendare, pe anul 2018 

61 

214 Hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) 
obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2018 63 

215 
Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei 
lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru 
persoane vârstnice „Ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru 

65 
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persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2018 

216 
Hotărâre privind aprobarea  Regulamentelor de organizare şi funcţionare a 
unor servicii sociale aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Ialomița 

67 

217 
Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național 
”Mihai Viteazul” Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs 
Național de Creație Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”,  ediția a IX-a 

119 

218 
Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național 
”Grigore Moisil” Urziceni în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs 
Național de Matematică și Informatică ”Grigore Moisil”,  ediția a XI-a 

123 

219 

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Ialomița nr. 77 din 17.11.2016 privind aprobarea documentului strategic 
„Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită 

127 

220 
Hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. RAJA S.A. 
Constanța, pe termen limitat, a unor sectoare din drumurile județene DJ 101, 
DJ 101U, DJ 203E și DJ 302, proprietate publică a județului Ialomița 

190 

221 
Hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, 
de asistenţă şi de reprezentare a Județului Ialomița, Consiliului Județean 
Ialomița sau a Președintelui Consiliului Județean Ialomița 

193 

222 

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 78/27.04.2017 privind cumpărarea unui imobil cu destinația de 
”Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent 
acestuia 

195 

223 
Hotărâre privind  asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia și 
Comuna Cosâmbești  în vederea participării la capitalul social al societăţii 
comerciale S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia 

198 

224 

Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de 
intervenție (D.A.L.I). și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru 
obiectivul de investiţii ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-
Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție 
cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 
102H-Cocora-limită județ Buzău” 

211 

225 

Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită 
județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 
102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 
203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”  și a cheltuielilor 
legate de proiect 

346 

226 

Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea 
dintre Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare - Filiala Teritorială de 
Îmbunătățiri Funciare Ialomița Călmățui și Județul Ialomița  prin Consiliul 
Județean Ialomița,  în vederea promovării și implementării proiectului 
”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-
Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-
intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ 
Buzău”  în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 
Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria Prioritară 
1-Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind 
regiunea Dunării AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene 

352 
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227 

Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea 
dintre Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Județul Ialomița  prin 
Consiliul Județean Ialomița,  în vederea promovării și implementării 
proiectului  ” Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-
Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-
Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-
limită județ Buzău”  în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, 
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 
nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria 
Prioritară 1-Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene 
privind regiunea Dunării AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene 

357 

228 

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., 
precum și a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de 
investiţii „Compartimentări interioare și lift la Căminul pentru Vârstnici 
Fierbinți-Târg, Etapa a II-a- Compartimentări interioare”   

362 

229 
Hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia în dosarul  
nr. 1676/98/2017 

421 
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 H O T Ă R Â R E    
privind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Agenția Națională 

pentru Pescuit și Acvacultură și Județul Ialomița  prin Consiliul Județean Ialomița,  în vederea 
promovării și implementării proiectului  ” Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 

13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – 
km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 

59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – Km 61+740) limita Județ -  Călărași – Sinești 
(DN2)”  în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei prioritare 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 
6.1:Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6.1/2 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 16144 din 08.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 - Memorandumul nr. 20/8372/05.05.2017 cu tema Adoptarea acordului de parteneriat 
între solicitanţii de finanţare ( UAT-uri) și instituţii publice; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 110 din 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 –limita judeţ Ilfov, DJ 101(km 52+100-km59+700) Dridu-Jilavele și DJ 402         
(km 53+700-km 61+740) limita Judeţ-Călărași-Sinești(DN2)”și a cheltuielilor legate de proiect 
 Examinând: 

- Raportul nr. 16145 din 08.12.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, 
În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 

2013-2020;  
- Ghidul solicitantului care cuprinde condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

Axei prioritare 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, prioritatea de 
investiţii 6.1, Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la 
infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 2016/6.1/2; 

- prevederile  art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 Se aprobă Acordul de parteneriat privind colaborarea dintre Agenţia Naţională 
pentru Pescuit și Acvacultură și Judeţul Ialomiţa prin Consiliul Judeţean în vederea promovării 
și implementării 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 – limita judeţ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) Dridu 
– Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – km 61+740) limită Judeţ -  Călărași – Sinești (DN2)”  în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei prioritare 6: Îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere de importanţă regională, prioritatea de investiţii 6.1, Stimularea 
mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6.1/2, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
            Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, domnul               
VICTOR MORARU, să semneze Acordul prevăzut la art.1. 
 
          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 aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, Agenţiei Naţionale pentru Pescuit și Acvacultură și unităţilor 
administrativ teritoriale partenere, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE 

 
VICTOR MORARU 

 
 
 
          Contrasemnează, 
         Secretarul județului Ialomița 
              Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 

 
Nr. 206                                                                                                            Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                            TGV 
Astăzi 11.12 .2017                                                                                                                                                      2 ex. 
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  H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea execuţiei bugetului general al  
judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV ( preliminar), anul 2017 

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 16543 din 13.12.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
  Examinând:  
 - Raportul nr.  16544 din 13.12.2017 al Direcţiei Buget Finanţe;  
 - Raportul nr. 16911 din 18.12.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură, 
  În conformitate cu:  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
  - prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
  În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂȘTE 
 

 Art.1 Se aprobă execuţia bugetului general al judeţului Ialomiţa, la 
trimestrul IV (preliminar), anul 2017, conform anexelor 1-5 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
  Art.2 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată 
de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija 
Direcţiei Coordonare Organizare.  
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
aducerii la cunoștinţă publică. 
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 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

                                                                      

 

                                                                                                                         Contrasemnează, 

                                                                                        Secretarul  judeţului Ialomiţa 
                              Adrian – Robert IONESCU 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. 207                         Rd/Oc   
Adoptată astăzi 19.12..2017                                                                                              TGV  
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor  
administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din  

unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2017 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr.16541 din 13.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul comun nr.16542 din 13.12.2017 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei 
Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 16912 din 18.12.2017  al Comisiei economico-financiare și agricultură; 

- Raportul nr. 16893 din 18.12.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului și turism; 
 - Raportul  nr. 16842 din 18.12.2017 al Comisiei juridice,de disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 16900 din 18.12.2017 al Comisiei muncă, sănătate, asistenţă socială și 
familie;  
 - Raportul nr.16766 din 18.12.2017 al Comisiei învăţământ, cultură, culte, tineret, 
colaborarea cu societatea civilă;  

- Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. ILG-STZ 13510 din 
06.12.2017, 

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

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

- prevederile Legii nr. 6/ 2017 privind bugetul de stat 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 repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
din judeţ a sumei de 306,00 mii lei, din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea  
ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală și pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2 Se aprobă redistribuirea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţ a sumei de 1.330,00 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale 
pe anul 2017, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

cunoştinţă publică. 
 
Art.4 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare 
Organizare, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, prefectului judeţului, 
consiliilor locale din judeţ și Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 
 
 
 

                        Contrasemnează, 
                     Secretarul judeţului Ialomiţa 

                       Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 208                          Rd/Oc 
Adoptată astăzi 19.12.2017                                                                                                TGV 
La Slobozia                       2 ex 
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H O T Ă R Â R E   
privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 246/04.12.2017  de 

majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, subvenţii pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap și subvenţii pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială, pe anul 2017 şi 
aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017 

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 16545 din 13.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
 - Hotărârea Guvernului nr.885 din 14.12.2017 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi 
administrativ-teritoriale, 

 Examinând: 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 246/04.12.2017 de majorare a 

bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, subvenţii pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap și subvenţii pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială, pe anul 2017; 
 - Raportul comun nr. 16546 din 13.12.2017 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei Investiţii 
şi Servicii Publice ;  
 - Adresa nr. ILG-STZ 13510 din 06.12.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 16901 din 18.12.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 16843 din 18.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 
şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 16913 din 18.12.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 16767 din 18.12.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr. 16894 din 18.12.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu : 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) 

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

 - prevederile art. 19 alin. (2), art. 36 alin. (2) și art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 23.03.2017 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
Art.1 Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa                                          

nr. 246/04.12.2017 de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, subvenţii pentru finanţarea 
drepturilor acordate persoanelor cu handicap și subvenţii pentru finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-socială, pe anul 2017. 

 
Art.2 (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 
126.428,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 163.818,00 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. 

(2) Se aprobă majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 
Ialomiţa cu suma de 868,00 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.3 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 și alineate, atât la venituri cât și la 
cheltuieli, în sumă de 17.782,60 mii lei, potrivit punctului II din anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii 

al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2017, pe secţiuni, 
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, atât la venituri cât și la cheltuieli, în 
sumă de 1.535,00 mii lei, potrivit punctului III din anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
 Art.5 Influenţele prevăzute la art. 1-4 sunt detaliate în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 

Art.6 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului 
judeţului Ialomiţa, sinteza programelor, programul de investiţii publice şi în  bugetul general 
consolidat, pe anul 2017. 
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Art.7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate,  
punerea în aplicare fiind asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

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

cunoştinţă publică. 
 
Art.9 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

direcţiilor de specialitate implicate și instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
          Contrasemnează 
         Secretarul judeţului Ialomiţa 
                               Adrian Robert IONESCU 
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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. 16364 din 12.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
 Examinând: 

 - Nota de fundamentare înaintată cu adresa nr. 14041 din 07.12.2017 a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2017; 
 - Hotărârea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia        
nr. 75 din 08.12.2017 de avizare a modificării bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia  
 - Raportul  nr. 16365 din 12.12.2017 al Direcţiei Buget Finanţe;  

 - Raportul nr. 16902 din 18.12.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 16844 din 18.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 16914 din 18.12.2017 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 86.733,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 89.896,00 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 
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H O T Ă R Â R E  
 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și 
din serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.16549 din 13.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - adresa nr. RI/14251din 11.12.2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 
 - procesul-verbal de consultare încheiat cu reprezentanţii salariaţilor din Consiliul 
Judeţean Ialomiţa și ai Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, nr. 16524 din     
13.12.2017; 
           - Raportul  nr. 16550 din  13 .12.2017 al Direcţiei Buget Finanţe; 
           - Raportul  nr. 16903 din 18.12.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială și familie; 
 - Raportul nr. 16915 din 18.12.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 16845 din 18.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 3 alin. (1) și (4), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11, 
art. 12 alin. (1), art. 38 alin.(3) lit. a), e) și f) și anexa 8, cap. I, lit. A, pct. III și cap. II, lit. A, pct. 
IV din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice;   

- prevederile art. 91 alin. (1) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Începând cu luna ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii 
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art.2 Începând cu luna ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii 
publici și personalul contractual din cadrul  Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    
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 Art. 3 Începând cu luna ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, conform anexei nr. 3, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 4 Începând cu luna ianuarie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum și 
cuantumul sporurilor, primelor și celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac 
parte , potrivit legii, din salariul brut lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri 
publice, în măsura în care acesta ocupă aceeași funcţie și își desfășoară activitatea în 
aceleași condiţii, în cazul următoarelor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa :Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, Centrul de 
Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Naţional al 
Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea” Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Biblioteca Judeţeană ,,Ștefan 
Bănulescu” Ialomiţa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia și pentru personalul neprevăzut 
la art. 3 din prezenta hotărâre, este cel prevăzut la art. 38 alin.(3) lit. a) din Legea-cadru nr. 
153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

   
Art. 5 Se împuternicește ordonatorul principal/terţiar de credite să emită actul 

administrativ de actualizare a salariilor de bază în situaţiile ocupării unui post vacant sau a 
modificării tranșei de vechime în muncă. 

 
Art.6 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării. 
 
Art. 7 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica 

direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
precum și instituţiilor menţionate la art. 2, art. 3 și art. 4 din prezenta, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 

Contrasemnează, 
Secretarul județului Ialomița 

 Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 

 
Nr. 211 
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H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2018 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 14998 din 17.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul comun al Direcţiei Buget Finanţe, Direcţiei investiţii și Servicii Publice și 
Direcţiei Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 14999 din 17.11.2017, 

- Raportul nr. 16846 din 18.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 
şi incompatibilităţi;  

- Raportul nr. 16916 din 18.12.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
 - Raportul nr. 16895 din 18.12.2017 al Comisiei urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 16768 din 18.12.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborare cu societatea civilă şi  relaţii externe; 
 - Raportul nr. 16904 din 18.12.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie. 
       În conformitate cu: 
          - prevederile art. 91 alin.(1) lit. b) şi alin.(3) lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         -  prevederile art. 139 alin. 2 din Constituţia României din 21.10.1991, modificată şi 
completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003; 

- prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 56 alin. (3) din Legea nr. 350/2011 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 
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 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania 
Naţională de Autostrăzi și Drumuri Naţionale din România - S.A., cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; 
          - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului 
general de urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de 
reglementare a comunicaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 
2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră 
Română - A.R.R., cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii  nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 
 - prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările 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(1) Se stabilesc taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în 
domeniul construcţiilor şi alte taxe locale, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
          (2) Pentru utilizarea temporară a locurilor publice de interes judeţean, potrivit   pct. II.1 
al anexei 1 – Alte taxe și tarife locale, Judeţul Ialomiţa va încheia convenţii cu solicitanţii. 
 
 Art.2 Se stabileşte taxa pentru avizarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, potrivit 
prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr.2 la prezenta 
hotărâre. 
 

 Art.3 Se stabilesc taxele pentru avizarea de către Arhitectul șef al Judeţului Ialomiţa cu 
sprijinul Comisiei Tehnice Judeţene de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a documentaţiilor 
de amenajare a teritoriului și urbanism, de tip Plan Urbanistic Zonal și Plan Urbanistic de 
Detaliu, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 
 

 Art.4 Se stabilesc taxele pentru realizarea de fotocopii de pe documente produse sau 
gestionate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre. 
 
 Art.5(1)  La eliberarea acordului prealabil şi a autorizaţiei privind amplasarea şi/sau 
accesul în zona drumurilor judeţene se vor aplica tarifele prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta 
hotărâre, administratorul drumurilor judeţene încheind cu utilizatorii suprafeţelor contracte 
de utilizare.  
          (2)  Se stabilesc tarifele pentru utilizarea suprafeţelor din zona drumurilor  judeţene, prin 
amplasarea supraterană a unor construcţii sau subterană a unor  conducte, reţele de 
telecomunicaţii şi infrastructură, ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen,  conform 
anexei nr. 6 la prezenta hotărâre. 
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 Art.6 Se aprobă Metodologia privind stabilirea, aplicarea şi perceperea tarifelor de 
eliberare a acordului prealabil, autorizaţiei de amplasare şi/sau acces la drumul judeţean și a 
tarifelor  de utilizare a zonei drumurilor judeţene, pentru anul 2018, prevăzută în anexa nr.7 la 
prezenta hotărâre. 

 

Art.7 Se aprobă tarifele pentru prestaţiile specifice privind serviciul de transport public 
judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, realizate de Autoritatea Judeţeană de 
Transport din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, potrivit anexei nr.8 la prezenta hotărâre. 
 
 Art.8 Taxele şi tarifele stabilite în condiţiile art. 1 – 7, prevăzute în anexele 1 – 6 și 8 la 
prezenta hotărâre, sunt valabile în perioada 01 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018. 
 

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

 Art.10 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 01.01.2018. 
 

 Art.11 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va publica pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi într-un ziar local de largă circulaţie şi va fi adusă la 

îndeplinire de către direcţiile de specialitate din cadrul aparatului  de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 
 
 

                                                                                                  Contrasemnează, 
                                                                                            Secretarul judeţului Ialomiţa 

                             Adrian –Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole,  

în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute  
din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2018 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr. 14742 din 14.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
- Adresa nr.14584 din 10.11.2017 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa; 

        -  Raportul   nr. 14743 din 14.11.2017 al  Direcţiei  Buget  Finanţe; 
        - Raportul nr. 16917 din 18.12.2017 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; 
-  prevederile art. 84 alin.(4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 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 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe anul 
2018, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum urmează: 

a) grâu    - 0,64 lei/kg; 
b) orz     - 0,54 lei/kg; 
c) orz-ca bere  - 0,69 lei/kg; 
d) rapiţă    - 1,58 lei/kg; 
e) floarea soarelui  - 1,29 lei/kg; 
f) porumb   - 0,58 lei/kg; 
g) mazăre   - 0,82 lei/kg; 
h) soia   - 1,44 lei/kg. 
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Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la 01.01.2018.  
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, 

Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Ialomiţa, urmând să fie publicată în presa locală şi pe site – ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
                                                                                                                      Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                 Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde)  

obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2018 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr. 14633 din 13.11.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
- Adresa nr. 14008 din 27.10.2017 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană 

Ialomiţa; 
        -  Raportul nr. 14634 din 13.11.2017 al  Direcţiei  Buget Finanţe; 
        - Raportul nr. 16918 din 18.12.2017 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; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  prevederile art. 84 alin.  (5)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 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 preţul mediu pentru tona de iarbă (masă verde) obţinută de pe 
pajişte în cuantum de 30,00 lei/tonă pentru anul 2018, în vederea determinării preţului 
concesiunii/închirierii pentru suprafeţele de pajişte aflate în domeniul public şi privat al 
comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Ialomiţa.  
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 Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 
01.01.2018.  

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

tuturor consiliilor locale din judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată în presa locală şi pe 
site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
                                                                                                                      Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                 Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei  

lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane  
vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice   

Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2018 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.16362 din 12.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
Examinând: 
- Raportul nr. 23096 din 23.11.2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa;  
- Raportul nr. 16363 din 12.12.2017 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Raportul nr. 16919 din 18.12.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
- Raportul nr. 16905 din 18.12.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie, 
În conformitate cu : 
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct. 2 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 93, art. 101 şi art. 102 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
- prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime 
de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza 
căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai 
persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

           Art. 1 Costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul 
pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane 
vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2018, se stabileşte în sumă de 1982 
lei/lună/beneficiar şi cuprinde totalitatea cheltuielilor curente, exceptând sumele primite de la 
Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, pentru finanţarea drepturilor de personal ale 
personalului medical și a medicamentelor.    

 
Art. 2(1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminul 

pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice 
Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, precum şi susţinătorii legali ai acestora care realizează venituri, 
au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită în condiţiile legii, după cum 
urmează:  
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- persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia 
lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără 
a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin; 

- diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va 
plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează 
venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei. 

(2) Cuantumul de 782 lei se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele 
de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior. 

 
Art. 3 În toate situaţiile în care veniturile persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul 

pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane 
vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, precum şi ale susţinătorilor legali ai acestora sunt 
insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar, sumele necesare completării diferenţelor se 
asigură din bugetul judeţului Ialomiţa 

 
Art. 4 Persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim 

Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, 
care nu au venituri şi nici susţinători legali, precum şi susţinătorii legali ai acestora care nu au 
venituri, nu datorează plata unei contribuţii de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetul 
judeţului Ialomiţa. 

 
Art. 5(1) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei 

vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de 
persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. 

(2) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu. 
(3) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se poate stabili 

şi prin hotărâre judecătorească.  
 

 Art. 6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 01.01.2018. 
 

Art. 7 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre 
ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa 
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 

Contrasemnează, 
Secretarul Judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind  aprobarea  Regulamentelor de organizare şi funcţionare  
a unor servicii sociale aflate în subordinea Direcţiei Generale de  

Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa 
 

 Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr.16551 din 13.12.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Județean Ialomița; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.92 din 15.12.2016 privind  aprobarea  
Regulamentelor de organizare şi funcționare a unor servicii sociale aflate în subordinea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.174 din 26.10.2017 privind 
desființarea Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic 
Slobozia și înființarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională ”Kalina și Maria” 
Slobozia, județul Ialomița; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.190 din 23.11.2017 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,  
 Examinând: 
 - Notele de fundamentare nr. 23856/11.12.2017, nr. 23857/11.12.2017 și                         
nr. 23858/11.12.2017 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Ialomița;   

-  Raportul nr. 16552 din 13.12.2017 al Direcției Coordonare Organizare;      
 - Raportul nr. 16847 din 18.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații şi incompatibilități; 
 - Raportul nr. 16906 din 18.12.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență 
socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
      - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a 
serviciilor sociale; 
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 - prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației 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 funcționare al Serviciului social de 
zi ”Complex de Servicii Comunitare pentru Protecția Copilului Slobozia”,                                       
prevăzut în anexa nr. 1.  
    
 Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul de Plasament Specializat pentru Copilul cu Dizabilități cu Vârsta mai mică 
de 3 ani Slobozia”, prevăzut în anexa nr. 2. 
  
 Art.3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Căsuța de Tip Familial VLĂDUȚ Slobozia, județul Ialomița”,                          
prevăzut în anexa nr. 3.  
   

Art.4 Anexele nr. 1, 2 și  3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

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

 

 Art.6 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcției implicate din cadrul Consiliului Județean 
Ialomița și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, urmând 
a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița. 

 
PREŞEDINTE 

 

VICTOR MORARU 
 
 
 

 Contrasemnează 
        Secretarul judeţului Ialomiţa 

             Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul” 

Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Naţional de  
Creaţie Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”,  ediţia a IX-a 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 16537 din 13.12.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - adresa  nr. 5459 din 07.12.2017 a Colegiului Naţional ”Mihai Viteazul” Slobozia; 
           - Raportul  nr. 16538 din 13.12.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
           - Raportul  nr.16769 din  18.12.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 - Raportul nr. 16920 din 18.12.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 16848 din 18.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. a) punctul 1 şi alin. (6) lit. a) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul” 
Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Naţional de Creaţie 
Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”, ediţia a IX-a.  
 
 Art.2 (1) Se aprobă Contractul de asociere al Judeţului Ialomiţa cu Colegiul 
Naţional ”Mihai Viteazul” Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului menţionat  
la art. 1, în forma şi conţinutul prezentate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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          (2) Se aprobă contribuţia judeţului Ialomiţa pentru realizarea în comun a 
proiectului Concurs Naţional de Creaţie Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”, ediţia a IX-a, 
în cuantum de 1.500 lei, reprezentând 60% din valoarea totală a proiectului de 2.500 lei.  
  
 Art. 3 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru,  Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze Contractul de asociere menţionat la art. 2 alin. (1) al prezentei 
hotărâri. 
 
 Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, direcţiilor implicate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Colegiul Naţional ”Mihai 
Viteazul” Slobozia spre ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                 Contrasemnează, 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

   Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  

 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Naţional ”Grigore Moisil” 
Urziceni în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Naţional de  

Matematică și Informatică ”Grigore Moisil”,  ediţia a XI-a 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 16539 din 13.12.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - adresele  nr. 3201 din 05.12.2017 și nr. 3276 din 13.12.2017 ale Colegiului 
Naţional  ”Grigore Moisil” Urziceni; 
           - Raportul  nr. 16540 din 13.12.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
           - Raportul  nr. 16770 din 18.12.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 - Raportul nr. 16921 din 18.12.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 16849 din 18.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. a) punctul 1 şi alin. (6) lit. a) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Naţional ”Grigore 
Moisil” Urziceni în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Naţional de 
Matematică și Informatică ”Grigore Moisil”, ediţia a XI-a.  
 
 Art.2 (1) Se aprobă Contractul de asociere al Judeţului Ialomiţa cu Colegiul 
Naţional ”Grigore Moisil” Urziceni în vederea realizării în comun a proiectului 
menţionat la art. 1, în forma şi conţinutul prezentate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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                  (2) Se aprobă contribuţia judeţului Ialomiţa pentru realizarea în comun a 
proiectului Concurs Naţional de Matematică și Informatică ”Grigore Moisil”, ediţia a  
XI-a, în cuantum de 11.200 lei, reprezentând 52% din valoarea totală a proiectului                        
de 21.650 lei.  
  
 Art. 3 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru,  Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze Contractul de asociere menţionat la art. 2 alin. (1) al prezentei 
hotărâri. 
 
 Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, direcţiilor implicate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Colegiul Naţional ”Mihai 
Viteazul” Slobozia spre ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 77  

din 17.11.2016 privind aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru  
Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare  

în regiunea Constanța-Ialomița” – forma revizuită 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 16535 din 13.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - adresele nr. 4521 din 26.05.2017, nr. 69973 din 22.08.2017 și 10322 din 05.12.2017 
ale S.C. RAJA S.A. Constanţa și documentele înaintate cu acestea; 
 - art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 77 din 17.11.2016 privind 
aprobarea documentului Strategic ”Master Plan pentru Reabilitarea și Modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa” – forma 
revizuită; 
 - Instrucţiunea nr. 20587 din 19.05.2017 a AM POIM; 
 - Raportul  nr. 16536 din 13.12.2017  al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

- Raportul nr. 16922 din  18.12.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
- Raportul nr. 16896 din 18.12.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu : 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin.(3) lit. d) şi art. 104 alin. (1) lit. e), alin.(6) lit. f) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;   
 - prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile Hotărârii de Guvern nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind 
condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 60 – art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 85 - 86 din Regulamentul de Organizare și Funcţionare al 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   Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  nr. 77 din 17.11.2016 privind aprobarea 
documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită, se 
modifică și completează , după cum urmează: 
” Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  nr. 77 din 17.11.2016 privind 
aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma 
revizuită, se completează cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Articolul 2 se abrogă. ” 
 
 Art. II Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile de 
specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
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 va fi comunicată 

direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă, 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa -  
Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomiţa, operatorilor regionali în sectorul de apă-canal         
( S.C. Urban S.A. Slobozia, S.C. Raja S.A. Constanţa, S.C. Ecoaqua S.A. Călăraşi, S.C. Ecovolo 
S.A. Voluntari) şi consiliilor locale din judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR  MORARU 
 
 
 
 
                                                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                                   Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                               Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 
privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. RAJA S.A. Constanța,  

pe termen limitat, a unor sectoare din drumurile județene DJ 101, DJ 101U,  
DJ 203E și DJ 302,  proprietate publică a județului Ialomița 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 16547 din 13.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Adresa nr. 8629 din 12.12.2017 a S.C. RAJA S.A. Constanţa; 
 - Adresa nr. 183/02.11.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene; 
          -   Raportul comun nr. 16548 din 13.12.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice și Direcţiei 
Achiziţii şi Patrimoniu; 
          - Raportul nr. 16850  din  18.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii și 
incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 16897 din 18.12.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 3, Obiectivul specific 3.2 – 
Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a 
alimentării cu apă potabilă a populaţiei; 
 - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere de importanţă regională, Prioritatea de Investiţii 6.1, Apelul POR 2016/6/6.1/2; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 861 alin.(3), art. 866 și art. 874 alin. (1) și (3) din Codul Civil; 
- anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa, 
 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 transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. RAJA S.A. Constanţa a 
sectoarelor din drumurile judeţene DJ 101, DJ 101U, DJ 203E și DJ 302, proprietate publică a 
judeţului Ialomiţa, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      (2) Dreptul de folosinţă gratuită se transmite până la 31.12.2028. 
 
        Art.2(1) În termen de 20 de zile de la semnarea contractelor de finanţare cu autorităţile de 
management, Judeţul Ialomiţa și SC RAJA SA Constanţa vor încheia un Protocol în care vor detalia 
drepturile și obligaţiile născute din prezenta hotărâre și vor corela activităţile desfășurate în 
implementarea  propriilor proiecte. 
        (2) Se mandatează Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze Protocolul 
prevăzut la alineatul 1). 
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          Art.3(1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită va exercita acest drept, în următoarele 
condiţii:  

a) este interzisă schimbarea destinaţiei bunurilor; 
b) să respecte soluţiile tehnice din proiectul Judeţului Ialomiţa referitoare la modernizarea 

drumurilor judeţene DJ 101 și DJ 302, depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020; 

c) să execute și să finalizeze propriile lucrări pe DJ 101 și DJ 302 cu prioritate, până cel târziu 
în luna ianuarie 2021, astfel încât să nu aducă niciun prejudiciu Judeţului Ialomiţa cu privire la 
implementarea proiectului acestuia; în caz contrar, să suporte integral orice prejudiciu al Judeţului 
Ialomiţa ce are la bază ducerea la îndeplinire de către SC RAJA SA Constanţa a prezentei hotărâri; 

d) să înștiinţeze proprietarul bunurilor despre începerea lucrărilor și, bilunar, stadiul 
permanent al executării acestora; 

e) să pună la dispoziţia proprietarului calendarul de realizare a lucrărilor proprii pe 
tronsoanele de drumuri judeţene date în folosinţă gratuită; 

f) să își îndeplinească faţă de judeţul Ialomiţa toate obligaţiile asumate prin Protocolul 
menţionat la art.2 din prezenta hotărâre. 

(2) Dreptul de folosinţă asupra bunurilor transmise prin prezenta hotărâre va putea fi revocat 
de proprietar în următoarele situaţii:  

a) când nu sunt respectate condiţiile impuse la alin. 1 din prezentul articol;  
b) în cazul renunţării la dreptul de folosinţă;  
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun, cu notificarea prealabilă în termen de 15 

zile; 
d) la finalizarea lucrărilor executate de S.C. RAJA S.A. Constanţa. 
 

          Art. 4 Predarea – preluarea sectoarelor din drumurile judeţene care se dau în folosinţă 
gratuită potrivit art.1, se face pe bază de protocol încheiat între Judeţul Ialomiţa, prin Consiliul 
Judeţean Ialomiţa, și SC RAJA SA, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei 
hotărâri. 
 
         Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă 
publică. 
 
        Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, spre 
ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și SC 
RAJA SA Constanţa, 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 achiziţionării de servicii juridice de consultanţă,  

de asistenţă şi de reprezentare a Judeţului Ialomiţa, Consiliului Judeţean Ialomiţa  
sau a Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa  

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 16366 din 12.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 -  Raportul  nr. 16367 din  12.12.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 16851 din 18.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 16923 din 18.12.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 21 alin.(3) și art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. I alin. (2) lit.b) 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, a serviciilor juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Judeţului Ialomiţa, Consiliului Judeţean 
Ialomiţa sau a Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, în cauze a căror obiect 
depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 euro. 
 

Art.2 Se mandatează domnul Victor Moraru, Președintele  Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze contractele de consultanţă/asistenţă/reprezentare juridică în 
situaţiile prevăzute la art.1). 
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Art.3 Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor 

fi suportate, în condiţiile legii, din bugetul Judeţului 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, direcţiilor de specialitate, 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 și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa                            
nr. 78/27.04.2017 privind cumpărarea unui imobil cu destinaţia de ”Sediu 

administrativ al Consiliului Judeţean Ialomiţa” și a terenului aferent acestuia 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 16093 din 08.12.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 78/27.04.2017 privind cumpărarea 
unui imobil cu destinaţia de ”Sediu administrativ al Consiliului Judeţean Ialomiţa” și a 
terenului aferent acestuia; 
 - Raportul nr. 16094 din 08.12.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 16852 din 18.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 16924 din 18.12.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 16771 din 18.12.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 - Raportul nr. 16898 din 18.12.2017  al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 16907 din 18.12.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 123 alin. (1) teza a II-a din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 97 din 15.12.2017 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către 
Judeţul Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 78/27.04.2017 privind 
cumpărarea unui imobil cu destinaţia de ”Sediu administrativ al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa” și a terenului aferent acestuia, se modifică și completează după cum 
urmează: 

 
1. la articolul 2, după alineatul 2) se introduc două noi alineate, 3) și 4),  care vor 

avea următorul cuprins : 
 
”3) Pentru oferta/ofertele declarate admisibile în urma evaluării documentelor 

de calificare și înaintea etapei de negociere, se va efectua un raport de evaluare a 

imobilului (clădire și teren) realizat de un evaluator A.N.E.V.A.R., pentru stabilirea 

valorii de piață a imobilului la data cumpărării. 

4) Plata raportului de evaluare prevăzut la alin.3) se va asigura din bugetul 

aprobat pentru cumpărarea imobilului.” 

  
2. la articolul 3, alineatul 1) se modifică și va avea următorul cuprins : 
 
”Art.3(1) Se numeşte comisia pentru evaluarea și negociere a ofertelor în 

vederea cumpărării unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al Consiliului 

Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuia, în următoarea componenţă: 

Preşedinte:  

         - Proca Gheorghe – director executiv Direcția Achiziții și Patrimoniu, 

Membri:  

 - Bulică Nicolae – șef serviciu Direcția Investiții și Servicii Publice; 

           - Dogaru Iulian Grigorin – director executiv adjunct Direcția Coordonare  

      Organizare; 

           - Șelaru Gheorghe  - consilier Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu; 

           - Coconcea Iulian – referent de specialitate  Direcţia de Investiţii şi Servicii 

Publice  

Membri de rezervă: 

 - Teodorescu Gabriela – Virginia – consilier juridic Direcția Coordonare  

      Organizare 

           -  Cilă Lenuța – consilier  Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu. 

 
3. la articolul 4, alineatul 1) se modifică și va avea următorul cuprins : 
 

  ”Art.4(1) Se numește comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea 

componență: 

Preşedinte:  

         - Băicoianu Ionica  - director executiv Direcția Coordonare Organizare; 

Membri:  

- Bunea Daniela - șef serviciu Direcţia Investiții și Servicii Publice; 

 - Dobriș Ștefan – consilier juridic Direcția Coordonare Organizare; 

Membru de rezervă: 

- Stanciu Mariana - consilier Direcţia Investiții și Servicii Publice 
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4. Anexa – Caietul de sarcini – se modifică după cum urmează : 

 
4.1. punctele B.k), B.m), B.o) și B.s) se modifică și vor avea următorul cuprins : 

 ” k) tâmplărie termopan; 

    m) grupuri sanitare funcționale; 

    o) pereți finisați; 

    s) imobilul să fie finalizat și finisat exterior și interior ;” 

 

 4.2. punctele B.n), D.2.1. și D.2.10 se elimină. 

 

Art.II Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa și persoanelor menţionate la art.I, 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  asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia și  

Comuna Cosâmbești  în vederea participării la capitalul social al  
societăţii comerciale S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 16471 din 13.12.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa 
 Examinând: 
 - Hotărârea nr. 6/05.12.2017 a Adunării Generale a Acţionarilor SC Pază și Servicii 
Comunitare S.R.L. Slobozia; 
 - Raportul comun nr. 16472 din 13.12.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu și 
Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 16853 din  18.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 16925 din 18.12.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr.16899 din 18.12.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 16908 din 18.12.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 17, art. 91 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (5) pct.7,  alin.(6) lit.c) și 
art.92 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

- prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societăţile; 
           - prevederile art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 1881și urm. din Codul Civil al României; 
 - prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

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



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

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia și Comuna 
Cosâmbești în vederea participării la capitalul social al societăţii comerciale S.C. Pază și 
Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia, organizată ca societate cu răspundere limitată, 
persoană juridică română, cu sediul în România, judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia,      
b-dul Cosminului, nr.2, bl. I7, et.1, cam.7. 
 
 Art.2 Se aprobă în numele şi în interesul judeţului Ialomiţa participarea la capitalul 
social al S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia cu un aport în numerar în valoare 
de 150 lei, reprezentând 7% din capitalul social (15 părţi sociale din totalul de 217, 
numerotate de la 203 la 217 inclusiv). 
 
 Art.3 Se aprobă Actul Constitutiv, actualizat, al S.C. Pază și Servicii Comunitare 
S.R.L. Slobozia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art.4 Se împuterniceşte domnul Victor MORARU, Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, cetăţean român, născut la data de 24.11.1967 în localitatea Traian judeţul 
Ialomiţa, domiciliat în Orașul Amara, str. Alexandru Ioan Cuza, bl.A, sc.C, ap.4, judeţul 
Ialomiţa, posesor al CI seria SZ nr. 290912 eliberată de Slobozia la data de 12.01.2011, să 
semneze, în numele şi pe seama judeţului Ialomiţa, Actul Constitutiv actualizat al S.C. 
Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia, inclusiv alte documente necesare ducerii la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

Art.5(1) Se desemnează în calitate de membri ai Adunării Generale a Asociaţilor la 
S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia, ca reprezentanţi ai judeţului Ialomiţa, 
pentru o perioadă egală cu cea de exercitare a funcţiei de consilier judeţean,  următorii : 

 
a) Doamna Oancea Stela, cetăţean român, născută la data de 20.02.1972 în 

localitatea Griviţa,  judeţul Ialomiţa, domiciliat în Slobozia, b-dul Matei 
Basarab, nr.101, bl. MB20,  sc.C, ap.21, judeţul Ialomiţa, posesor al CI seria SZ 
nr. 355444 eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 27.02.2013; 

b) Domnul Popa Marin, cetăţean român, născut la data de 17.08.1963 în                      
sat Poiana, comuna Ciulniţa,  judeţul Ialomiţa, domiciliat în Ţăndărei,                      
şos. Bucureşti, nr.69, judeţul Ialomiţa, posesor al CI seria SZ nr. 247355 
eliberată de SPCLEP Ţăndărei la data de 30.03.2009. 

 
 (2) Activitatea membrilor Adunării Generale a Asociaţilor a                                           

S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia nu este remunerată.   
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Art.6 Administratorul S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia va îndeplini 

procedurile legale referitoare la înregistrarea menţiunii la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Ialomiţa. 
 

Art.7 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.4-6 și direcţiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, şi spre știinţă Primăriei Municipiului 
Slobozia, Primăriei Comunei Cosâmbești și S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
                  
 
 

P R E Ş E D I N T E 

VICTOR MORARU 

                                                                                                      
 
 
 
 

 
                                                                                                         Contrasemnează 
                                                                                                            Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                                                                                                              Adrian-Robert IONESCU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 223                                                                              Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                        DIG                                                
Astăzi  19.12.2017                                                                                                                                                                  2ex        
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I).  

și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare  
DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, 

DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E  
intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău” 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 16989 din 19.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 135 din 24.08.2017 privind aprobarea Notei 
conceptuale aferentă obiectivului de investiţii ”Modernizare DJ 306 limită judeţul Călărași – 
Albești – Andrășești – Gheorghe Doja – Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 
306 – Reviga – Cocora – intersecţie cu DJ 203E, DJ 203 E intersecţie cu DJ 102 H – Cocora – limită 
judeţ Buzău”; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 142 din 24.08.2017 privind aprobarea Temei 
de proiectare aferentă obiectivului de investiţii ” Modernizare DJ 306 limită judeţul Călărași – 
Albești – Andrășești – Gheorghe Doja – Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 
306 – Reviga – Cocora – intersecţie cu DJ 203E, DJ 203 E intersecţie cu DJ 102 H – Cocora–limită 
judeţ Buzău”, 

Examinând: 
- Raportul nr. 16990 din 19.12.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 17006 din 19.12.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 17009 din 19 .12.2017 al Comisiei economico – financiare şi agricultură, 
În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 

2013-2020;  
 - prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1: Stimularea mobilităţii regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1-Interconectarea 
regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b-Legături rutiere, 
feroviare și aeriene, Apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1,  din cadrul Programului 
Operaţional Regional  2014-2020; 

- 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; 
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 - 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 și completările ulterioare;  
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţie (D.A.L.I). pentru 
obiectivul de investiţii ”Modernizare DJ 306 limită judeţul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe 
Doja-Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecţie cu DJ 
203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H-Cocora-limită judeţ Buzău”, prevăzută în anexa nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
”Modernizare DJ 306 limită judeţul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunţi intersecţie 
cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E 
intersecţie cu DJ 102H-Cocora-limită judeţ Buzău”, după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei :    134.046.217,13 lei cu TVA inclus, din care  
Construcţii Montaj (C+M):   115.297.056,26 lei cu TVA inclus; 
b) perioada de execuţie :               18  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 și  Direcţiei Buget Finanţe, urmând să 
fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

                                                                                                      
 

 
                                                                                                         Contrasemnează 
                                                                                                            Secretarul județului Ialomița, 
                                                                                                              Adrian-Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 
Nr. 224                                                                                                                             Rd/Oc 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                                  HAM 

Astăzi 19.12.2017                                                                                                                                               2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-

Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu 
DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-

limită județ Buzău”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 16991 din 19.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
- Raportul nr. 16992  din 19.12.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 17010 din 19.12.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 17007 din 19 .12.2017 al Comisiei economico – financiare şi agricultură, 
 În conformitate cu : 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                
2013-2020;  
 - prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1:Stimularea mobilităţii regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1-Interconectarea 
regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b-Legături rutiere, 
feroviare și aeriene, Apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1,  din cadrul Programului 
Operaţional Regional  2014-2020; 

- 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, 
 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 realizarea proiectului ”Modernizare DJ 306 limită judeţ Călărași-
Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306-
Reviga-Cocora-intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H-Cocora-limită judeţ Buzău” 
și a cheltuielilor legate de proiect, pentru obţinerea finanţării din fonduri europene prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1:Stimularea mobilităţii regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1-Interconectarea 
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regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b-Legături rutiere, 
feroviare și aeriene, Apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1. 
  (2) Pe durata realizării proiectului și a implementării acestuia se vor respecta prevederile 
legislaţiei comunitare și naţionale în domeniul egalităţii de șanse, nediscriminării, protecţiei 
mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice și ajutorului de stat. 
 

Art.2 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului de  134.046.217,13 lei, inclusiv TVA 
aferent.   

(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 
133.696.222,76 lei, inclusiv  TVA aferent. 

(3) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea proiectului, 
în valoare de 3.023.919,44 lei inclusiv TVA, compusă din 2.673.925,07 lei reprezentând 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului și 349.994,37 lei inclusiv TVA, reprezentând valoarea cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în sumă de 
131.022.297,69 lei.  
             (4) Consiliul Judeţean Ialomiţa se angajează să finanţeze din bugetul judeţului Ialomiţa 
toate costurile neeligibile și conexe aferente proiectului și va asigura toate resursele financiare 
necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor 
din instrumente structurale. 
 (5)Contribuţia Consiliului Judeţean Ialomiţa şi costurile neeligibile prevăzute la alin.1 – 3 
sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în numele 

și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. 1, în situaţiile 
menţionate în Ghidul solicitantului și  în Declaraţia de angajament, prevăzută în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 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 

aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, Direcţiei Buget Finanţe și Direcţiei 
Achiziţii și Patrimoniu, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

             
PREŞEDINTE, 

 
VICTOR MORARU 

 
 

                                                                             Contrasemnează, 
                                                                               Secretarul județului Ialomița 

            Adrian Robert IONESCU 

 
 
 

Nr. 225                                                                                                                           Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                                   HAM 
Astăzi 19.12.2017                                                                                                                              2 ex. 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Agenția Națională de 

Îmbunătățiri Funciare - Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Ialomița Călmățui și Județul 
Ialomița  prin Consiliul Județean Ialomița,  în vederea promovării și implementării proiectului  

 ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu 
DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu 
DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”  în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 

6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria 

Prioritară 1-Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării 
AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 16993 din 19.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 - Memorandumul nr. 20/8372/05.05.2017 cu tema Adoptarea acordului de parteneriat 
între solicitanţii de finanţare ( UAT-uri) și instituţii publice, 
 Examinând: 

- Raportul nr. 16994 din 19.12.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
- Raportul nr. 17014 din 19.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 

şi incompatibilităţi;   
 - Raportul nr. 17011 din 19.1.2017  al Comisiei pentru 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;  
- Ghidul solicitantului care cuprinde condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

Axei prioriare 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, prioritatea de 
investiţii 6.1, Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la 
infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1; 

- prevederile  art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă Acordul de parteneriat privind colaborarea dintre Agenţia Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Ialomiţa Călmăţui și Judeţul 
Ialomiţa prin Consiliul Judeţean în vederea promovării și implementării proiectului  
”Modernizare DJ 306 limită judeţ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunţi intersecţie 
cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E 
intersecţie cu DJ 102H-Cocora-limită judeţ Buzău”  în cadrul Programului Operaţional Regional 
2014 – 2020, Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, 
Prioritatea de investiţii 6.1: Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat 
sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria Prioritară 1-Interconectarea regiunii Dunării a 
Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b-Legături rutiere, feroviare și 
aeriene, Apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
            Art.2 Se împuternicește președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, domnul VICTOR 
MORARU, să semneze Acordul prevăzut la art.1. 
 
          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 aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa și Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Teritorială 
de Îmbunătăţiri Funciare Ialomiţa Călmăţui, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                     Contrasemnează, 
                                                                                           Secretarul județului Ialomița 

           Adrian Robert IONESCU 
 

 
 

 
Nr. 226                                                                                                                                      Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                     HAM 
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H O T Ă R Â R E    
privind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de 

Apă Buzău – Ialomița și Județul Ialomița  prin Consiliul Județean Ialomița,  în vederea promovării și 
implementării proiectului  ” Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe 
Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 

203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”  în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii 

obiectivelor prevăzute în Aria Prioritară 1-Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii 
Europene privind regiunea Dunării AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.16995 din 19.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 - Memorandumul nr. 20/8372/05.05.2017 cu tema Adoptarea acordului de parteneriat 
între solicitanţii de finanţare ( UAT-uri) și instituţii publice, 
 Examinând: 

- Raportul nr. 16996 din 19.12.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
- Raportul nr. 17015 din  19.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 

şi incompatibilităţi;   
 - Raportul nr. 17012 din 19.12.2017  al Comisiei pentru 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;  
- Ghidul solicitantului care cuprinde condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

Axei prioriare 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, prioritatea de 
investiţii 6.1, Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la 
infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1; 

- prevederile  art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă Acordul de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia 
Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa și Judeţul Ialomiţa prin Consiliul Judeţean în vederea 
promovării și implementării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită judeţ Călărași-Albești-
Andrășești-Gheorghe Doja-Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306-Reviga-
Cocora-intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H-Cocora-limită judeţ Buzău” în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1: Stimularea 
mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria Prioritară 
1-Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 
1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene, Apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
            Art.2 Se împuternicește președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, domnul VICTOR 
MORARU, să semneze Acordul prevăzut la art.1. 
 
          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 aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa și Administraţiei Bazinale de Apă Buzău – 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 D.A.L.I., precum și 

a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiții 
„Compartimentări interioare și lift la Căminul pentru Vârstnici Fierbinți-Târg, 

Etapa a II-a- Compartimentări interioare” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.16997  din 19.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 16998 din 19.12.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 17016 din 19.12.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 17008 din 19.12.2017 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza D.A.L.I.  la obiectivul de 
investiţii „Compartimentări interioare și lift la Căminul pentru Vârstnici Fierbinţi-Târg, 
Etapa a II-a- Compartimentări interioare”, prevăzută în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii  

„Compartimentări interioare și lift la Căminul pentru Vârstnici Fierbinţi-Târg, Etapa a II-a- 
Compartimentări interioare”, după cum urmează : 

a) Valoarea totală a investiţiei: 2.259,44116 mii lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 1.456,70518 mii lei cu TVA; 

b) Durata de realizare a investiţiei : 12 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 Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Ialomiţa, și spre știinţă, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice și  Direcţiei Buget Finanţe, 
urmând să fie 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 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi 

reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia  în dosarul  nr. 1676/98/2017 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.16999 din 19.12.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - adresa nr. R1 14605  din 19.12.2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 
 -  Raportul  nr. 17000 din 19.12.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

-  Raportul nr. 17016 din 19.12.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de 
consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. I alin. (2) lit.b) 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1 Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, a serviciilor juridice de 

consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia în 
dosarul  nr. 1676/98/2017, până la soluţionarea definitivă a acestuia. 
 

Art.2 Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor 
fi suportate, în condiţiile legii, din bugetul instituţiei prevăzute la art.1, prin grija 
managerului. 
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Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării.  
 

 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând să 
fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 

             P R E Ş E D I N T E 

VICTOR MORARU 

                                                                                                      
 
 

 
                                                                                                         Contrasemnează 
                                                                                                            Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                                                                                                              Adrian-Robert IONESCU 
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