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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene  

”Ștefan Bănulescu ” Ialomiţa, instituţie publică de cultură  
aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3070 din 06.04.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 
judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 - Anexa nr. 16 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe  anul 2016, 
 Examinând: 
 - Nota de fundamentare transmisă de Biblioteca Judeţean ”Ștefan 
Bănulescu”Ialomiţa cu adresa nr. 1268 din 16.02.2016; 
 - Raportul  nr. 3223 din 11.04.2016 al Direcţiei Buget Finanţe ; 
 - Raportul nr. 3548 din 19.04.2016 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 3561 din 19.04.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 3509 din 19.04.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe, 

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

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru 
stabilirea unor masuri financiare; 

- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei  Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în 
tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- adresa nr. 2552 din 18.02.2016 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa privind 
numărul maxim de posturi aferent anului 2016;  
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- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice; 

-  prevederile Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 Se aprobă organigrama Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, 
potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” 
Ialomiţa, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013 privind aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Bibliotecii Judeţene ”Ștefan Bănulescu” Ialomiţa şi 
Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
                  p. PREŞEDINTE,  
 
                 VICEPREŞEDINTE                                                      Avizat pentru legalitate  
                  Ştefan MUŞOIU                                                 Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                      Adrian Robert IONESCU 
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Adoptată la Slobozia                           TGV 

Astăzi 21.04.2016            
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa, instituţie publică 
de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3252 din 12.04.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 
judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 - Anexa nr. 16 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe  anul 2016, 
 Examinând: 
 - Adresa nr. 39 din 16.02.2016 a Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”Ialomiţa; 
 - Raportul  nr. 3345 din 13.04.2016 al Direcţiei Buget Finanţe ; 
 - Raportul nr. 3549 din 19.04.2016 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 
 - Raportul nr3562 din 19.04.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 3510 din 19.04.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe, 

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

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru 
stabilirea unor masuri financiare; 

- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei  Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în 
tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- adresa nr. 2552 din 18.02.2016 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa privind 
numărul maxim de posturi aferent anului 2016;  
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- prevederile Anexei nr. 5 a Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.193/2004 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor 
culturale; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice; 

-  prevederile Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă organigrama Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”Ialomiţa, 
potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

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

 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013 privind aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare. 
 

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, Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”Ialomiţa şi 
Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
                       p. PREŞEDINTE,  
                     VICEPREŞEDINTE                                                   Avizat pentru legalitate  
                      Ştefan MUŞOIU                                              Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                       Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 

Nr. 35                                                                           Rd/Oc                                                                                                              
Adoptată la Slobozia             TGV 
Astăzi 21.04.2016             
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean  

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică  
de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3073 din 06.04.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 
judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 - Anexa nr. 16 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe  anul 2016, 
 Examinând: 
 - Nota de fundamentare nr. 2829 din 30.03.2016 a Centrului Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa; 
 - Raportul  nr. 3344 din 13.04.2016 al Direcţiei Buget Finanţe ; 
 - Raportul nr. 3550 din 19.04.2016 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 3563 din 19.04.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 3511 din 19.04.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe, 

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

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru 
stabilirea unor masuri financiare; 

- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei  Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în 
tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- adresa nr. 2552 din 18.02.2016 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa privind 
numărul maxim de posturi aferent anului 2016;  
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- prevederile Anexei nr. 6 a  Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.193/2004 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor 
culturale; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice; 

-  prevederile Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă organigrama Centrului Judeţean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 

 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013 privind aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare. 
 

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, Centrului Judeţean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

                    p. PREŞEDINTE,  
                  VICEPREŞEDINTE                                                    Avizat pentru legalitate  
                   Ştefan MUŞOIU                                                Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                       Adrian Robert IONESCU 
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Adoptată la Slobozia                          TGV 

Astăzi 21.04.2016            
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Ialomiţa, 

instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3071 din 06.04.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 
judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 - Anexa nr. 16 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe  anul 2016, 
 Examinând: 
 - Nota de fundamentare nr. 184 din 18.02.2016 a Muzeului Judeţean Ialomiţa;  
 - Raportul  nr. 3343 din 13.04.2016 al Direcţiei Buget Finanţe ; 
 - Raportul nr. 3551 din 19.04.2016 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 3564 din 19.04.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 3512 din 19.04.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe, 

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

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru 
stabilirea unor masuri financiare; 

- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei  Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în 
tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

-  adresa nr. 2552 din 18.02.2016 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa privind 
numărul maxim de posturi aferent anului 2016;  
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- prevederile Legii nr. 92/2014 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 
administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la 
instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 
Guvernului ori a ministerelor; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată; 
- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice; 
-  prevederile Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă organigrama Muzeului Judeţean Ialomiţa, potrivit anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Muzeului Judeţean Ialomiţa, potrivit anexei nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 5 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013 privind aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Muzeului Judeţean Ialomiţa şi Direcţiei Buget 
Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să 
fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

                        p. PREŞEDINTE,  
                      VICEPREŞEDINTE                                                     Avizat pentru legalitate  
                       Ştefan MUŞOIU                                                Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                        Adrian Robert IONESCU 

 

        
Nr. 37                                                            Rd/Oc                                                                                                              
Adoptată la Slobozia             TGV 
Astăzi 21.04.2016            
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Agriculturii Slobozia, 

instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3072 din 06.04.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 
judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 - Anexa nr. 16 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe  anul 2016, 
 Examinând: 
 - adresa nr. 126 din 18.02.2016 a Muzeului Agriculturii Slobozia;  
 - Raportul  nr. 3346 din 13.04.2016 al Direcţiei Buget Finanţe ; 
 - Raportul nr. 3552 din 19.04.2016 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 3565 din 19.04.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 3513 din 19.04.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe, 

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

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru 
stabilirea unor masuri financiare; 

- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei  Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în 
tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- adresa nr. 2552 din 18.02.2016 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa privind 
numărul maxim de posturi aferent anului 2016;  

- prevederile Legii nr. 92/2014 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 
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administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la 
instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 
Guvernului ori a ministerelor; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată; 
- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice; 
-  prevederile Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă organigrama Muzeului Agriculturii Slobozia, potrivit anexei nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Muzeului Agriculturii Slobozia, potrivit anexei 
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 4 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013 privind aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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

 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Muzeului Agriculturii Slobozia şi Direcţiei Buget 
Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să 
fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
                        p. PREŞEDINTE,  
 
                       VICEPREŞEDINTE                                                     Avizat pentru legalitate,  
                       Ştefan MUŞOIU                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                            Adrian Robert IONESCU 

 
        

Nr. 38                                                                             Rd/Oc                                                                                                              
Adoptată la Slobozia             TGV 
Astăzi 21.04.2016           
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale  

Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți-Târg 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3074 din 06.04.2016, a vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa ; 
          - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 
judiciar faţă de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Adresa nr.119 din 07.04.2016, a  Centrului de Asistenţă Medico - Socială Fierbinţi-

Târg; 
- Raportul nr. 3347 din 13.04.2016 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Raportul nr.3566 din  19.04.2016  al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 
- Raportul nr. 3553 din 19.04.2016 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 

obligaţii și incompatibilităţi; 
În conformitate cu : 
-prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare ; 
-prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011; 
-prevederile  Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor 

sanitare publice de interes judeţean și local, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile Hotărârii Guvernului  nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de 

cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind 
personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi 
de asistenţă medicală comunitară; 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de 
cost pentru serviciile sociale; 



-prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice; 

-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, în anul 2016, prorogarea unor termene din acte 
normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

Art.1  Se aprobă organigrama Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, 
potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Se aprobă  statul de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-

Târg, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34/29.05.2013 privind aprobarea organigramei și statului 
de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa și 
Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg 

 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Centrului de Asistenţă Medico-Socială 

Fierbinţi-Târg, spre aducere la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi publicată, prin grija 
Direcţiei Coordonare Organizare, pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
                 p. PREŞEDINTE,  
               VICEPREȘEDINTE                                                   
                Ștefan MUȘOIU            Contrasemnează,           
                                                                         Secretarul județului Ialomița          
                                                                               Adrian Robert IONESCU 
 

 

 

Nr. 39                                                                                 Rd./Oc.                                                                        
Adoptată la Slobozia                                                                                         DŞ 
Astăzi 21.04. 2016                                                2 ex  
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale  

Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa  
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 3069 din  06.04.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
         - Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 
controlului judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa 
 - Anexa nr.16 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016, 
 Examinând: 
           - Adresa 236 din 24.02.2016 a Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa 
  - Raportul  nr. 3212 din 11.04.2016 al Direcţiei Buget Finanţe 
 - Raportul nr. 3499 din 19.04.2016 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 3567 din 19.04.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială și familie, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea  administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum 
si pentru stabilirea unor masuri financiare; 
 - prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în 
tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
           -   adresa Instituţiei Prefectului Ialomiţa nr. 2552 din 18.02.2016 prin care se 
comunică numărul maxim de posturi aferent anului 2016 ; 
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 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor 
agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă 
judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice;  
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă organigrama Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, potrivit anexei  
nr. 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, potrivit 
anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 2 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.32 din 29.05.2013 privind aprobarea organigramei, 
statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa 
 
           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, Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa  şi Direcţiei 
Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, 
spre ştiinţă, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, urmând să fie publicată pe       
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 

                      p. PREŞEDINTE,  
             
                     VICEPREŞEDINTE                                                 Avizat pentru legalitate,  
                      Ştefan MUŞOIU                                             Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                     Adrian Robert IONESCU 
 
 
 

 
Nr. 40                                                                    Rd/Oc                                                                                                              
Adoptată la Slobozia                                           AC 
Astăzi 21.04.2016           
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale  
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa  

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 3068 din  06.04.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
          - Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 
controlului judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 - Anexa nr.16 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016, 
 Examinând: 
           - Adresa 386 din 18.02.2016 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa; 
 - Raportul  nr. 3211 din 11.04.2016 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 3554 din 19.04.2016 al Comisiei juridică de disciplină, drepturi, 
obligaţii si incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 3568 din 19.04.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială și familie, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea  administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum 
si pentru stabilirea unor masuri financiare; 
 - prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în 
tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
           -   adresa Instituţiei Prefectului Ialomiţa nr. 2552 din 18.02.2016 prin care se 
comunică numărul maxim de posturi aferent anului 2016 ; 
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 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 84 din 30 august 2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice;  
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale                            
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă organigrama Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa, potrivit anexei  nr. 1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa,  potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 1 al Hotărârii 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32 din 29.05.2013 privind aprobarea organigramei, 
statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa 
 
           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, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa şi Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, urmând 
să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
                   p. PREŞEDINTE,  
                 VICEPREŞEDINTE                                                    Avizat pentru legalitate.  
                  Ştefan MUŞOIU                                               Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                    Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 

Nr. 41                                                                         Rd/Oc                                                                                                              
Adoptată la Slobozia                                           AC 
Astăzi 21.04.2016           
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu  

al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2015 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.2483 din 22.03.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 
controlului judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul nr. 2529  din 23 .03.2016 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 3555  din 19.04.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 3500 din 19.04.2016 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 3514 din 19.04.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 - Raportul nr. 3518  din  19.04.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 3569  din 19.04.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.91 alin.(3) lit. a) şi art.104 alin.(4) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului 
Ialomiţa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi 
situaţiile financiare pe anul 2015, cu anexele aferente. 
          

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

comunicată direcţiilor de specialitate şi instituţiilor implicate, urmând să fie publicată 
pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  
 
 
               p.  PREŞEDINTE 
              VICEPREȘEDINTE                                                                   Contrasemnează 
                Ștefan MUȘOIU                                                      Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                                                                                   Adrian-Robert IONESCU 

 

 

 

 

 
 

Nr. 42                                        Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                     TGV 

Astăzi 21.04. 2016                                                                                                                  2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea execuţiei bugetului general  
al judeţului Ialomiţa la  trimestrul I, anul 2016 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3065 din 06.04.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 
judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa 

Examinând: 
- Raportul nr. 3322  din 13.04.2016 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Raportul nr. 3501 din 19.04.2016 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură, 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul I, 

anul 2016, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art. 2 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

Vicepreşedintele 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 

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

pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

             p. PREŞEDINTE,  
 
           VICEPREŞEDINTE                                                             Avizat pentru legalitate  
            Ştefan MUŞOIU                                                        Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                       Adrian Robert IONESCU 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 43 
Adoptată la Slobozia               
Astăzi 21.04 .2016                                                                                                                                                                 Rd/Oc                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                         AC   
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea rectificării bugetului general  

al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3062 din 06.04.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 
judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul comun nr. 3323 din 13.04.2016 al Direcţiei Buget Finanţe și al Direcţiei 
Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr.3570 din 19.04.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 3556 din 19.04.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 3502 din 19.04.2016 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 3515 din 19.04.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr. 3519 din 19.04.2016 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) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 
       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 privind 
adoptarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016, 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 rectificarea bugetului  propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2016, pe 
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă                           
de 111.310,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 153.967,00 mii lei, cu un deficit                                    
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de 42.657,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent în limita 
sumei de 43.465,00 mii lei, potrivit pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2 Se aprobă rectificarea bugetul instituţiilor publice subordonate Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 
2016, pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, atât la 
venituri cât și la cheltuieli, în sumă de 14.147,00 mii lei, potrivit pct. II din anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

proprii, al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judetean Ialomiţa, pe anul 2016, pe 
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, în sumă de                      
1.256,00 mii lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, potrivit pct. III din anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.5  Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura 
bugetului  judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza programelor, programul de investiţii 
publice, fondul salariilor de bază şi în bugetul general consolidat, pe anul 2016. 

 
Art.6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate,  
punerea în aplicare fiind asigurată de vicepreşedintele cu atribuţii temporar delegate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 
Art. 7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art. 8 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

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

 
 
               p. PREŞEDINTE,                   

                         VICEPREȘEDINTE                                                Avizat pentru legalitate, 
                          Ștefan MUȘOIU                                Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                     Adrian –Robert IONESCU 
 
 
                                                        

 
Nr. 44                                            Rd/Oc 
Adoptată astăzi 21.04.2016                                                                                                         TGV 
La Slobozia                                          2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al  
Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016 

  
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 3063 din 06.04.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 
judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 
 - adresa nr. 3514 din 08.04.2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia privind 
rectificarea bugetului propriu; 
 - Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia      
nr. 3 din 13.04.2016 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia; 

 - Raportul  nr. 3324 din 13.04.2016 al Direcţiei Buget Finanţe;  
 - Raportul nr. 3571 din 19.04.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 
- Raportul nr. 3557 din 19.04.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Raportul nr. 3503 din 19.04.2016 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

 În conformitate cu : 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 privind 

aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe  anul 2016, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26 din 23.03.2016 privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe 
anul 2016; 

 - 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; 
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 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 3 şi art. 104 alin (4) lit.b) și 
alin.(6) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 339/2015  privind bugetul de stat pe anul 2016, 
 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 2016,  la venituri în sumă de 46.338,00 mii lei, la cheltuieli în 
sumă de 48.527,00 mii lei, cu un deficit de 2.189,00 mii lei, conform 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 programul de investiţii publice al acestuia, pe anul 2016. 

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

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

 
 
           p. PREŞEDINTE,                   

                     VICEPREȘEDINTE                                                 Avizat pentru legalitate 
                      Ștefan MUȘOIU                                Secretarul  județului Ialomița 

                     Adrian –Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
 
Nr. 45                                          Rd/Oc 
Adoptată astăzi 21.04 .2016                                                                                                             TGV 
La Slobozia                                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea participării Centrului Judeţean pentru Conservarea şi  

Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa la realizarea proiectului ”Cunoaște-ţi ţara” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 3075 din 06.04.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 - dispoziţia nr. 111 din 19.05.2015 a Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 
judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu completările ulterioare, 

Examinând: 
- Raportul nr. 3524 din 19.04.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Adresa nr.4 din 06.04.2016 a Platformei Unioniste Acţiunea 2012; 

 - Raportul nr. 3560 din 19.04.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 
şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 3508 din 19.04.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 3517 din 19.04.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe, 

În conformitate cu : 
- prevederile art.91 alin.(1) lit.e) şi alin.(6) lit.a)  din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 44 din 21.04.2016 privind 

rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016;  
- prevederile art.1164 și urm. din Cartea a V-a a Codului Civil al României; 
- 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 participarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Ialomiţa  la realizarea proiectului ”Cunoaște-ţi Țara”. 

          (2) Pentru deplasările în interiorul judeţului Ialomiţa organizate în cadrul 
proiectului menţionat la alineatul (1), Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Ialomiţa va pune la dispoziţie autocarul din dotare și va suporta 
contravaloarea carburantului. 
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        (3) Prin derogare la prevederile punctului 2 din Capitolul II al anexei nr.1 – Alte 

taxe locale - la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  nr. 113/17.12.2015  privind 
stabilirea taxelor și tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2016, 
elevii și însoţitorii acestora, participanţi la realizarea proiectului ”Cunoaște-ţi Țara”, sunt 
scutiţi de taxa de intrare pentru vizitarea muzeelor și caselor memoriale aflate sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
Art.2 Se aprobă modelul ”Acordului de parteneriat” pentru realizarea proiectului 

”Cunoaște-ţi Țara”, prevăzut în anexa care face parte integrantă prezenta hotărâre. 
 
Art.3 Se împuterniceşte domnul Cristian Obrejan să semneze actele juridice necesare 

implementării proiectului menţionat la art.1), cu încadrarea în fondurile existente în bugetul 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 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 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, 
Direcţiei Municipale de Cultură, Tineret și Sport Slobozia, Direcţiei Judeţene pentru Sport şi 
Tineret Ialomiţa, Platformei Unioniste Acţiunea 2012 și direcţiilor de specialitate implicate 
din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire, urmând a fi publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
                p. PREŞEDINTE, 
                                                                                                      Contrasemnează 

        VICEPREŞEDINTE                                         Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                       Ştefan MUŞOIU                                               Adrian Robert IONESCU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.46                            Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                  DIG 
Astăzi 21.04.2016                                                                                                                            2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care  

frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia,  
pentru semestrul II al anului școlar 2015 – 2016 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 3161 din 08.04.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 
judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 -  Nota de fundamentare nr. 1095 din 04.04.2016 a Liceului Tehnologic Special 
”Ion Teodorescu” Slobozia; 
 - Hotărârea nr. 128 din 31.03.2016 a Consiliului de administraţie al Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia; 
          -   Raportul comun nr. 3162 din 08.04.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare și 
Direcţiei Buget Finanţe; 
          - Raportul nr. 3504 din 19.04.2016 al Comisiei economico-financiare și agricultură; 
          - Raportul nr. 3516 din 19.04.2016 al Comisiei pentru  învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), f) şi alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 82 și 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 124 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5115/2014 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar; 

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat; 

 -  prevederile Legii nr. 339/2015  privind bugetul de stat pe anul 2016, 
       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 privind 

aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2016, 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(1)  Se aprobă acordarea unui  număr de 14 burse de ajutor social, elevilor 
care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu”Slobozia, pentru 
semestrul II al anului școlar 2015-2016, începând cu data de 01.05.2016. 
                    (2) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabilește la suma de                                   
80 lei/elev/lună, în raport de integralitatea îndeplinirii criteriilor generale și specifice de 
acordare a acestor burse. 
                   (3) Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social și stabilirea listei 
beneficiarilor acestor burse aparţine în integralitate comisiei de atribuire a burselor 
constituită la nivelul unităţii de  învăţământ. 
 
   Art.2 Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul propriu al Judeţului 
Ialomiţa, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetul 
unităţii de învăţământ. 
         

Art. 3  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
          Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare 
Organizare, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe și Liceului Tehnologic 
Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 
 
                      p. PREŞEDINTE,  
 
                       VICEPREŞEDINTE                                                     Avizat pentru legalitate,  
                       Ştefan MUŞOIU                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                            Adrian Robert IONESCU 
 
 
 

 

 

 
Nr. 47                            Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                 TGV 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 
Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

 - Expunerea de motive nr. 1932 din 08.03.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, cu atribuţii temporar delegate, 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 
19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 
controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
          -  Raportul nr. 1933 din 08.03.2016 al Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 
 -  Adresa nr. 1041/1/22.02.2016 a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare 
Filiala Ialomiţa; 
 - Adresa nr. 2413164/22.02.2016 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “ 
Barbu Catargiu “Ialomiţa; 
 - Adresa nr. 206244/22.02.2016 a S.C. ENEL Distribuţie Dobrogea – UTR Slobozia; 
 - Adresa nr. 4268/19.02.2016 a S.C. TRANSGAZ S.A. Mediaş – Sector Slobozia; 
 - Adresa nr. 761/22.02.2016 a Administraţiei Naţionale “Apele Române” S.G.A. 
Ialomiţa; 
 - Adresa nr. 1102/22.02.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 3558  din 19.04.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 3520 din 19.04.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Dispoziţia Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.14 din 26.01.2016 
privind îndeplinirea atribuţiilor arhitectului-șef, pe perioadă determinată, de doamna 
Brașoveanu Diana Valentina, consilier în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului și 
Urbanism, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 21, art. 22 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 97 alin.(1) lit.f), alin. (3) lit.e), alin.(5) lit.a) pct.14 și lit.c) din Legea 

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

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

 
Art.1  Se aprobă componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 

Urbanism Ialomiţa, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

 
Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa, potrivit anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei, îţi încetează aplicabilitatea Hotărârile 

Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 95 din 23.12.2008, respectiv nr. 65 din 18.09.2014, cu 
același obiect de reglementare. 
  
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoștinţă publică. 
  
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată, spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1 şi Direcţiei 
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 
 

 

       p. PREŞEDINTE                                                       Contrasemnează 
                                                                               Secretarul judeţului Ialomiţa 

                 VICEPREŞEDINTE                                                  Adrian Robert IONESCU 
                  Ştefan  MUŞOIU 
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HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița  

nr. 59/18.09.2014, cu modificările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 3124  din 07.04.2016  a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- adresa nr. 24096/21.03.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administraţiei Publice; 
 - dispoziţia nr. 111 din 19.05.2015 a Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 
controlului judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu completările 
ulterioare, 

Examinând: 
- Raportul nr. 3125 din 07.04.2016 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 3559 din 19.04.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 3521 din 19.04.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 3505 din 19.04.2016 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59/18.09.2014 privind aprobarea 
revocării dreptului de administrare asupra drumului judeţean DJ 102 H constituit în 
favoarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ( fostul Minister 
al Dezvoltării Regionale şi Turismului), a noilor indicatori tehnico-economici şi a 
cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare drum judeţean DJ 102 H”,       cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59/18.09.2014,                

articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins :   
 
”Art.3 Se aprobă contribuţia financiară a judeţului Ialomiţa la realizarea 

obiectivului de investiţii ”Reabilitare drum judeţean DJ 102 H” în sumă de 

9.058.512,25 lei.” 

 

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

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

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

          p. PREŞEDINTE, 
                                                                                                   Contrasemnează 

    VICEPREŞEDINTE                                         Secretarul județului Ialomița, 
                Ştefan MUŞOIU                                               Adrian Robert IONESCU 
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HOTĂRÂRE 
privind însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura  

construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
           - Expunerea de motive nr. 3077 din 06.04.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 
controlului judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr.3381  din 14.04.2016  al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

- Raportul nr. 3506 din 19.04.2016 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 3522 din 19.04.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,  
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a), şi art. 123 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3471/2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
 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 însuşeşte rezultatul  reevaluării activelor fixe corporale de natura 
construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa, 
potrivit anexelor 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

cunoştinţă publică. 
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Art. 3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

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

 
 
                   p. PREŞEDINTE,  
      
                  VICEPREŞEDINTE                                            Avizat pentru legalitate,  
                   Ştefan MUŞOIU                                         Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                            Adrian Robert IONESCU 
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