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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa  
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 2470 din 03.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
 - Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 12658/11412/2017, 
 Examinând: 
 - Raportul  nr.  2473 din 03.03.2017 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 2715 din 09.03.2017 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 2726 din 09.03.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială și familie; 

- Raportul nr. 2729 din 09.03.2017 al Comisiei economico – financiară și 
agricultura, 
 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 
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 și 
Administraţiei  Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în 
tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
 - prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
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. 2/2017 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu  
modificările şi completările aduse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 9/2017. 
  



Cod FP – 07 -06, vers.1 

 

 

 
 
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 aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2 Se aprobă statul de funcţii și funcţiile publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
         Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 8 din 15.07.2016 privind aprobarea  organigramei, 
statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 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, direcţiilor 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. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                                                                                  Contrasemnează, 
                              Secretarul Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                        Adrian Robert  IONESCU    

 
 

 

 
 
 
 
Nr.32                                                                Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                                        TGV           
Astăzi 10.03.2017                                                                                                                                                                                      2ex   
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H O T Ă R Â R E  
privind repartizarea 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. 2472 din 03.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul comun nr. 2584 din 06.03.2017 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei 
Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 2730 din 09.03.2017  al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 

- Raportul nr. 2745 din 09.03.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului și turism; 
 - Raportul  nr.2716 din 09.03.2017 al Comisiei juridice,de disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 2727 din 09.03.2017 al Comisiei muncă, sănătate, asistenţă socială 
și familie;  
 - Raportul nr.2742 din 09 .03.2017 al Comisiei învăţământ, cultură, culte, tineret, 
colaborarea cu societatea civilă;  

- Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. ILG-STZ 1936 din 
21.02.2017, 

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; 
 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 6.736,00 mii lei, reprezentând  sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, pentru 
achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în 
condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b1) din Legea nr. 6/ 2017 privind bugetul de stat 
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pe anul 2017, 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. 

 
Art.2 Se aprobă repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţ a sumei de 5.006,00 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 condiţiile prevăzute la   art. 4 alin. 
(2) lit. b1) din Legea nr. 6/ 2017 privind bugetul de stat pe anul 2017,  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. 

 
Art.3 Se aprobă repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţ a sumei de 9.993,00 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2017, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

cunoştinţă publică. 
 
Art.5 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.33                          Rd/Oc 
Adoptată astăzi 10.03.2017                                                                                               TGV 
La Slobozia                       2 ex 
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H O T Ă  R Â R E  

privind aprobarea Notei conceptuale întocmită pentru obiectivul de investiții 
”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.2596 din 07.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
 -Raportul nr. 2601 din 07.03.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

 -Raportul nr. 2731 din 09.03.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
-Raportul nr.2746 din 09.03.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

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

 - prevederile art. 3, art. 5 alin.(2) și anexa nr. 1 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- 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, 

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 Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiţii 
”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Se împuterniceşte domnul VICTOR MORARU, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, să semneze toate documentele necesare finanţării obiectivului de 
investiţii menţionat la art.1) prin Programul naţional de dezvoltare locală sau alte surse 
de finanţare. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

PREȘEDINTE, 
  

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                                 Contrasemnează 
                                                                            Secretarul județului Ialomița, 

                                                                                                                             Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.34                                                                                                                       Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                     DIG 

Astăzi 10.03.2017                                                                                                                                 2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Notei conceptuale întocmită pentru obiectivul de investiții  
”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.2597 din 07.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
-Raportul nr. 2602 din 07.03.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

 -Raportul nr. 2732 din 09.03.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
-Raportul nr. 2747 din 09.03.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

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

 - prevederile art. 3, art. 5 alin.(2) și anexa nr. 1 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- 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, 

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 Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiţii 
”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Se împuterniceşte domnul VICTOR MORARU, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze toate documentele necesare finanţării obiectivului de investiţii 
menţionat la art.1) prin Programul naţional de dezvoltare locală sau alte surse de 
finanţare. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi publicată pe           
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREȘEDINTE, 
  

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                                           Contrasemnează 
                                                                                     Secretarul județului Ialomița, 

                                                                                                                              Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.35                                                                                                                        Rd/Oc 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                     DIG 

Astăzi 10.03.2017                                                                                                                                 2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Notei conceptuale întocmită pentru obiectivul de investiții  
”Amenajare curte interioară – Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu Slobozia” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.2598 din 07.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 2603 din 07.03.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

 -Raportul nr. 2733 din 09.03.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
-Raportul nr.2748 din 09.03.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

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

 - prevederile art. 3, art. 5 alin.(2) și anexa nr. 1 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- 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, 

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 Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiţii 
”Amenajare curte interioară – Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu Slobozia”, prevăzută 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Se împuterniceşte domnul VICTOR MORARU, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze toate documentele necesare finanţării obiectivului de investiţii 
menţionat la art.1) prin Programul naţional de dezvoltare locală sau alte surse de finanţare. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi publicată pe     
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

 

PREȘEDINTE, 
  

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
 

                                                                              Contrasemnează 
                                                                                       Secretarul județului Ialomița, 

                                                                                                                                  Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Notei conceptuale întocmită pentru obiectivul de investiții  
”Modernizare faleză Dunăre în comuna Bordușani” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.2599 din 07.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
-Raportul nr. 2604 din 07.03.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

 -Raportul nr. 2734 din 09.03.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
-Raportul nr. 2749 din 09.03.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

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

 - prevederile art. 3, art. 5 alin.(2) și anexa nr. 1 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- 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, 

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 Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiţii 
”Modernizare faleză Dunăre în comuna Bordușani”, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Se împuterniceşte domnul VICTOR MORARU, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze toate documentele necesare finanţării obiectivului de investiţii 
menţionat la art.1) prin Programul naţional de dezvoltare locală sau alte surse de 
finanţare. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi publicată pe  
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREȘEDINTE, 
  

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                                             Contrasemnează 
                                                                                       Secretarul județului Ialomița, 

                                                                                                                               Adrian Robert IONESCU 
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H O T  Ă R Â R E  
privind aprobarea Notei conceptuale întocmită pentru obiectivul de investiții ”Construirea 
unui punct de acostare turistică pe malul stâng al Brațului Borcea în localitatea Stelnica” 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.2600  din 07.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 2605 din  07.03.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 2735 din 09.03.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
- Raportul nr. 2750 din 09.03.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

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

 - prevederile art. 3, art. 5 alin.(2) și anexa nr. 1 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- 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, 

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 Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiţii 
”Construirea unui punct de acostare turistică pe malul stâng al Braţului Borcea în localitatea 
Stelnica”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Se împuterniceşte domnul VICTOR MORARU, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze toate documentele necesare finanţării obiectivului de investiţii 
menţionat la art.1) prin Programul naţional de dezvoltare locală sau alte surse de finanţare. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi publicată pe                
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREȘEDINTE, 
  

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. și a principalilor indicatori tehnico – economici  la obiectivul de investiții 

„Consolidare, amenajare și reorganizare clădire muzeu” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 2593 din 06.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
- Raportul nr. 2644 din 07.03.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 - Procesul – verbal al Consiliului de administraţie al Muzeului Naţional al 
Agriculturii nr. 25 din 06.03.2017 privind avizarea DALI la obiectivul de investiţii 
„Consolidare, amenajare și reorganizare clădire muzeu”; 
 - Raportul nr. 2751 din 09.03.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 2736 din 09.03.2017 al Comisiei economico – financiare şi agricultură, 
În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 

2013-2020;  
 - prevederile Ordonanţă de urgenţă Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 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 și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadrul 
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico – economică, faza D.A.L.I. aferentă 
obiectivului de investiţii „Consolidare, amenajare și reorganizare clădire muzeu”, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de 

investiţii „Consolidare, amenajare și reorganizare clădire muzeu”, după cum urmează : 
a) valoarea totală a investiţiei : 15.480,66 mii lei cu TVA, din care  
Construcţii Montaj (C+M)            11.365,07 mii lei cu TVA; 
b) perioada de execuţie :                          48 luni; 

 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe, 
Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu și Muzeului Naţional al Agriculturii, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREȘEDINTE, 
  

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                                         Contrasemnează 
                                                                                     Secretarul județului Ialomița, 

                                                                                                                            Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 67/20.10.2016  

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în  
Consiliul de administrație al Muzeului Național al Agriculturii 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 2454 din 02.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 67 din 20.10.2016 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al                   
Muzeului Naţional al Agriculturii; 
 - Hotărârea nr. 7 din 16.02.2017 a Consiliului Judeţean Ialomiţa privind încetarea de 
drept, înainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier judeţean al domnului 
Gore Mihai; 
           - Raportul nr.  2456 din 02.03.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr. 2743 din 09.03.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Procesul verbal nr. ______ din 10.03.2017  al Comisiei de validare, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 551/2016 privind acordarea titulaturii de muzeu 
de importanţă naţională Muzeului Agriculturii Slobozia, precum şi pentru aprobarea 
schimbării denumirii acestuia; 
 - prevederile art. 27 din Legea muzeelor și a colecţiilor publice nr. 311/2003, 
republicată; 

- prevederile art.91 alin.(5) lit.a) pct.4 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.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 67 din 20.10.2016 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al 
Muzeului Naţional al Agriculturii, se modifică după cum urmează : 
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1. Articolul 1 se modifică în sensul că domnul Gore Mihai se înlocuiește cu dna. 
CONDRUȚ ILEANA. 

 
 
 Art.II Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizată la art.I şi, spre ştiinţă, Muzeului Naţional 
al Agriculturii, 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 modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.08.2016  
de desemnare a reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de 

administrație al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia  
pentru anul școlar 2016 – 2017, cu completările ulterioare 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 2453 din 02.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Hotărârea nr. 7 din 16.02.2017 a Consiliului Judeţean Ialomiţa privind încetarea de 
drept, înainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier judeţean al domnului 
Gore Mihai; 
 - Adresa nr. 470 din 20.02.2017 a Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” 
Slobozia; 
           - Raportul nr. 2455 din 02.03.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr. 2744 din 09.03.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 2728 din 09.03.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială și familie; 

- Procesul verbal nr. ______ din 10.03.2017  al Comisiei de validare, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17 din 27.01.2016 privind 
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru 
anul școlar 2016- 2017; 
          - prevederile art. 91 alin.(1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
          - prevederile art. 96 alin. (2^1) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
5573/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
învăţământului special şi special integrat; 

- prevederile art. 4 alin. (2) lit. c) din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale            
nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 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.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32 din 10.08.2016 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al 
Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2016 – 2017,        
cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează : 
 

1. Articolul 1 se modifică în sensul că domnul Gore Mihai se înlocuiește cu dna./dl. 
PREPELIȚĂ CONSTANTIN. 

 
 Art.II Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizată la art.I şi, spre ştiinţă, Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” 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 solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile proprietate 

publică a statului și din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene în proprietatea publică a Județului Ialomița  

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.2645 din 07.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
- Hotărârea nr. 27 din 16.02.2017 a Consiliului Judeţean Ialomiţa privind solicitarea 

adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile proprietate publică a statului 
și din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene în proprietatea publică a Judeţului Ialomiţa și în administrarea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa ;  

- Raportul nr. 2646 din 07.03.2017 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
- Raportul nr.2737 din 09.03.2017 al Comisiei economico – financiare şi agricultură; 
- Raportul nr. 2752 din 09.03.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 2717 din 09.03.2017 al Comisiei juridică, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 1132/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unor imobile proprietate publică 
a statului din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1041/2012; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 958/2016 privind modificarea şi completarea anexei                
nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru stabilirea titularului dreptului de 
administrare a unor imobile, 

În conformitate cu: 
 - prevederile art.91 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile art. 9 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Cărţii a III-a, Titlul VI din Codul civil; 
 - prevederile art. 88 din Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr. 3 din 19.01.2017, 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1(1) Se solicită Guvernului României trecerea  unor imobile proprietate publică 
a statului  și din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene în proprietatea publică a Judeţului Ialomiţa, în scopul reintroducerii 
în circuitul economic și social a fostului Aeroport Militar Alexeni, prin implementarea unui 
proiect de refacere, modernizare și viabilizare a acestui obiectiv. 
 (2) Datele de identificare a imobilelor sunt prezentate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2 Se împuterniceşte domnul VICTOR MORARU, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să întreprindă demersurile și să semneze toate documentele necesare în vederea 
preluării în proprietatea judeţului Ialomiţa a imobilelor prevăzute la art. 1). 
 

 Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 27 din 16.02.2017. 
 

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

Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire direcţiilor implicate din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă, Guvernului României - Secretariatul General 
al Guvernului și Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 

                                                                                                                  Contrasemnează, 
                              Secretarul Județului Ialomița                                                                                    

                        Adrian Robert  IONESCU    

 
 
 
Nr.42                                                                                                                              Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                          DIG 
Astăzi 10.03.2017                                                                                                                                                      2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind validarea mandatului de consilier judeţean  

al domnului Păcureanu Viorel Iulian 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 30  din 16.02.2017 privind încetarea 
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al 
doamnei Barcari Rodica - Luminiţa; 
 - Procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor 
şi atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Judeţean Ialomiţa,                     
din 05 Iunie 2016, al Circumscripţiei Electorale nr. 23 Ialomiţa; 
 - Adresa Partidului Naţional Liberal - Filiala Ialomiţa nr. 47 din 16.02.2017 prin 
care se confirmă că domnul Păcureanu Viorel Iulian  este membru al acestui partid, 

- Procesul–verbal nr.3360 din 23.03.2017 al Comisiei de validare şi rezultatul 
votului liber exprimat de majoritatea consilierilor  judeţeni  prezenţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.31 alin.3, art.31^1 şi art.90 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.9 alin.(2) lit. a din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor 
locali, 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 mandatul de consilier judeţean al domnului Păcureanu Viorel 
Iulian – propus de Partidul Naţional Liberal – Filiala Ialomiţa, ales supleant pe lista 
electorală a Partidului Naţional Liberal. 
   

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi, la instanţa de 
contencios administrativ, în 5 zile de la adoptare, iar în cazul celor absenţi de la şedinţă, 
în 5 zile de la comunicare. 
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Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa, 

spre ştiinţă, persoanei nominalizate la art.1 şi Partidului Naţional Liberal – Filiala 
Ialomiţa. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

Contrasemnează, 
                       Secretarul Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                   Adrian Robert  IONESCU    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nr. 43                                               
Adoptată la Slobozia                                              Rd/Oc 
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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016  
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița  

pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr. 2403 din 01.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 30  din 16.02.2017 privind încetarea 

de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al 
doamnei Barcari Rodica - Luminiţa; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 43 din 23.03.2017 privind validarea 
mandatului de consilier judeţean al domnului Păcureanu Viorel Iulian, 

Examinând:  
- Raportul nr.  2404 din 01.03.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare;  
- Raportul nr. 3146 din 20.03.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi, 
În conformitate cu:  
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 

Ialomiţa aprobat prin Hotărârea nr. 3/19.01.2017; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6 din 24.06.2016 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele 
domenii de activitate, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 54 şi art. 98 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. I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6 din 24.06.2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele 
domenii de activitate, se modifică   după cum urmează: 
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* la art. 2, pct. c se modifică și va avea următorul cuprins: 

   c. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu 

 societatea  civilă şi relaţii externe: 

1. Crunţeanu Daniel - Eugeniu  

2. Trifan Luminiţa  

3. Chidu Tudoriţa 

4. Constantin Gheorghe  

5. Păcureanu Viorel Iulian 
  
Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

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

comunicată domnului Păcureanu Viorel Iulian şi Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea  civilă şi relaţii externe a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
  
            

PREŞEDINTE, 

Victor MORARU 

 

 

                                                                                                     Contrasemnează, 
                              Secretarul Județului Ialomița                                                                                    

                        Adrian Robert  IONESCU    

 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. 44                                              
Adoptată la Slobozia                                              DIG 
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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr. 41/21.04.2016 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. 2963 din 15.03.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 - anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind 
aprobarea  organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - adresa nr. 561 din 13.03.2017 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa; 
 - Raportul  nr. 2964 din 15.03.2017 al Direcţiei Buget Finanţe ; 

- Raportul nr. 3258 din 21.03.2017 al Comisiei economico – financiare și 
agricultură; 
 - Raportul nr. 3249 din 21.03.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - Raportul nr. 3147 din 20.03.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea  administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 63/206/2014 privind 
revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii                           
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare; 
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 - prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 99/2016 privind unele măsuri 
pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 84 și art. 86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 
din 19.01.2017,  

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 
privind aprobarea  organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă 
a Persoanelor Ialomiţa, se modifică după cum urmează:  

- postul de la poziţia 7 (ID post 211904), de consilier, clasa I, grad 
profesional debutant,  se transformă  în consilier, clasa I, grad profesional 
asistent. 

     (2) Se aprobă statul de funcţii actualizat al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

 Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa şi, spre ştiinţă, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, urmând 
să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE 
 

VICTOR MORARU 
 
 

                                                    Contrasemnează 
                   Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 3060 din 16.03.2017 a Președintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa,  
 Examinând: 
 - adresa și Nota de fundamentare nr. 2184 din 24.02.2017 ale Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slobozia; 
 - Raportul  nr. 3061 din 16.03.2017 al Direcţiei Buget Finanţe; 

- Raportul nr. 3259 din 21.03.2017 al Comisiei economico – financiare și 
agricultura; 
 - Raportul nr. 3250 din  21.03.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - Raportul nr. 3148 din 20.03.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. (a) pct. 3 din Legea  
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 99/2016 privind unele măsuri 
pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;  

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

- prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii și competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare;  
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- prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1.224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind 
aprobarea normativelor de personal, 

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

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

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

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 

Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 29 din 23.03.2016 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, 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 Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia şi Direcţiei 
Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE, 

 
VICTOR MORARU 

              
                   
 

 
                                                       Avizat pentru legalitate  
                                                                        Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                      Adrian Robert IONESCU 

 
 
 

 
Nr. 46                                                                          Rd/Oc                                                                                                              
Adoptată la Slobozia             HAM 
Astăzi 23.03.2017             
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3020 din 16.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul comun nr. 2023 din 16.03.2017  al Direcţiei Buget Finanţe și al Direcţiei 
Investiţii și Servicii Publice; 

- adresa  Agenţiei Judeţene pentru Plăţi și Inspecţie Socială Ialomiţa nr. 3813/28.02.2017 
cu privire la sumele alocate pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 

- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. ILG-STZ 
1936/21.02.2017 privind repartizarea sumelor conform Legii bugetului de stat pe anul 2017, nr. 
6/2017;  

- adresa Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa nr.IL-2461 din 16.03.2017 cu privire la 
subvenţia alocată  pe anul 2017 Centrului de Asistenţă Medico Socială Fierbinţi-Tîrg; 
 - Raportul nr.3251 din 21.03.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială 
şi familie; 

- Raportul nr. 3149 din 20.03.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 
incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 3260 din 21.03.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 3214 din 21.03.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr. 3161 din 20.03.2017 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 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pentru anul 2017; 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1  Se aprobă bugetul general al judeţului Ialomiţa pe anul 2017, la venituri în sumă de 
150.519,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 205.503,00 mii lei, cu un deficit de 54.984,00 mii lei, 
deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent,  potrivit anexei nr. 1. 
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Art. 2 (1) Se aprobă bugetul propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2017, pe secţiuni, 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, la venituri în sumă de 116.680,00 
mii lei, la cheltuieli în sumă de 168.441,00 mii lei, cu un deficit de 51.761,00 mii lei, deficit ce va 
fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit anexelor nr. 2, 3  și 4. 

(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 51.761,00 mii lei ca 
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu. 

(3) Se aprobă alocarea sumei de 320,00 mii lei din bugetul propriu al judeţului Ialomiţa 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia pentru acordarea de stimulente financiare lunare 
personalului medical și de specialitate, în limita a două salarii minime brute pe ţară. 

 
Art.3 Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a unor sume pentru acoperirea 

temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de 
funcţionare şi dezvoltare în anul 2017,  în  limita sumei  de 2.000,00  mii lei. 

 
Art. 4 Se aprobă bugetul instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2017, pe secţiuni, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, atât la venituri cât și la cheltuieli, în sumă de 
16.725,00 mii lei potrivit anexelor nr. 5, 6 și 7. 

 
Art. 5 Se aprobă bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii al instituţiilor 

publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2017, pe secţiuni, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, atât la venituri cât și la cheltuieli, în sumă de 
1.230,00 mii lei, potrivit anexelor nr. 8, 9 și 10. 

 
Art. 6 (1) Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile al judeţului Ialomiţa, pe 

anul 2017, pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, la venituri în 
sumă de 11,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 71,00 mii lei, cu un deficit de 60,00 mii lei, deficit 
ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit anexelor nr. 11, 12 și 13. 

(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 60,00 mii lei ca sursă 
de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului fondurilor externe nerambursabile. 

 
Art. 7 Se aprobă Programul de investiţii publice pe anul 2017, potrivit anexei nr. 14. 
 
Art. 8 Se aprobă Sinteza finanţării programelor pe anul 2017, potrivit anexei nr. 15. 
 
Art. 9 Se aprobă numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 

2017, potrivit anexei nr. 16. 
 
Art. 10 Se aprobă numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat 

în unităţile de cult pe anul 2017, potrivit anexei nr. 17. 
 
Art. 11 Anexele 1 – 17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 12 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. 
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Art. 13 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art. 14 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.  

 

  
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 

                                                                          
 
                 Avizat pentru legalitate  
                                                                                       Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 47                                              Rd/Oc 
Adoptată astăzi  23.03.2017                                                                                                                   HAM 
La Slobozia                                                                 2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al   
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,  pe anul 2017  

  

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

  - Expunerea de motive nr. 3021 din 16.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

 Examinând: 
 - Nota de fundamentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, transmisă cu adresa nr. 2520 din 03.03.2017; 
 - Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia      
nr. 7 din 06.03.2017 de avizare a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slobozia pe anul 2017; 

 - Raportul  nr. 3024  din 16.03.2017 al Direcţiei Buget Finanţe;  
 - Raportul nr. 3252 din 21.03.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 
- Raportul nr. 3150 din 20.03.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 

şi incompatibilităţi;   
- Raportul nr. 3261 din 21.03.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

 În conformitate cu : 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (3) lit. (a), alin. (5) lit. a) pct. 3 şi art. 104 

alin.(6) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 - prevederile art. 19 alin. (1) și art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - prevederile Legii nr. 6/2017  privind bugetul de stat pe anul 2017; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 23.03.2017 privind 

aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2017; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

Art. 1 Se aprobă bugetul 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 34.943,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 38.106,00 mii lei, cu un deficit  
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de 3.163,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului 2016, potrivit anexelor 1, 2 
și 3. 

 
Art. 2 Se aprobă utilizarea din excedentului anului precedent în sumă de 3.163,00 mii 

lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare suma de 3.136,00 mii lei și ca 
sursă de finanţare a secţiunii de dezvoltare suma de 27,00 mii lei. 

 
Art. 3 Se aprobă Programul de investiţii publice pe anul 2017, potrivit anexei nr. 4.  
 
Art. 4 Se aprobă numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 

2017, potrivit anexei nr. 5 
 
Art. 5 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 6 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia în bugetul general consolidat al judeţului Ialomiţa , 
pe anul 2017. 

 
Art. 7 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. 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 

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. 

 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
              

 

 
                                                     Avizat pentru legalitate 
                                                                         Secretarul  Judeţului Ialomiţa 

                                    Adrian Robert IONESCU 
 

 
 
Nr. 48                          Rd/Oc 
Adoptată astăzi 23.03.2017                                                                                                       HAM 
La Slobozia                        2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, pe anul 2017 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 3058 din 16.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând : 
-Raportul nr. 3059 din 16.03.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
-Raportul nr. 3162 din 20.03.2017  al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
-Raportul nr. 3262  din 21.03.2017 al Comisiei economico-financiară şi agricultură; 
-Nota de fundamentare nr.241 din 06.03.2017 a SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa; 
-Decizia nr. 38/03.03.2017 a Consiliului de administraţie al SC Drumuri și Poduri SA 

Ialomiţa de avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, 
În conformitate cu : 
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) lit. a) punctul 12. din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 4 alin. (1) lit.a), precum şi ale art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 
26 din 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 
direct ori indirect o participaţie majoritară; 

-prevederile art. 3 punctul 5 litera b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94 
din 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare; 

-prevederile art. 59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 din 2017; 
 -prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 20 din 2016 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, 

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

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, al SC Drumuri şi 
Poduri SA Ialomiţa, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

 
Art.2. Nivelul cheltuielilor aprobate reprezintă limita maximă ce nu poate fi depăşită 

decât în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Consiliului Judeţean Ialomiţa, dacă sunt 
realizate veniturile prevăzute, proporţional cu nivelul de realizare a acestora. 

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

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

spre ducere la îndeplinire, SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, urmând să fie publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

              

 
 
                                                     Avizat pentru legalitate 
                                                                         Secretarul  Judeţului Ialomiţa 

                                    Adrian Robert IONESCU 

 

 
 

 

 

 

 
Nr. 49 

Adoptată la Slobozia 

Astăzi 23.03.2017                                                                                     Rd/Oc                                                                                         

                                                                                                                                   Şt.D. 

                                                                                                                                    2ex                    
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din 

bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2017 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 2942 din 15.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul nr. 2948 din 15.03.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr. 3151 din 20.03.2017 al Comisiei juridice, de disciplină drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 3163 din 20.03.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 3263 din 21.03.2017 al Comisiei economico - financiare și agricultură; 
 - Raportul nr. 3253 din 21.03.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială și familie; 

- Raportul nr.3215 din 21.03.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe, 
 În conformitate cu: 

 - Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 
2013-2020;  
 - prevederile art.91 alin.(1) lit.e), lit. f) și alin.(6) lit.a) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru 
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă şi 
regimul general al cultelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - prevederile Legii nr. 69/2000 educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr.3 din 19.01.2017; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1  Se aprobă  Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile 
alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru 
anul 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va asigura de către Preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa prin intermediul direcţiilor din cadrul aparatului de 
specialitate. 
 

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

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiilor implicate 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, urmând a fi publicată în presa 
locală și pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 

                                                                                                                  Contrasemnează, 
                              Secretarul Județului Ialomița                                                                                    

                        Adrian Robert  IONESCU    
 

 

 

 

 

 

 
Nr. 50                          Rd/Oc 

Adoptată astăzi 23.03.2017                                                                                                TGV 

La Slobozia                       2 ex. 
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 H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 2944 din 15.03.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Decizia Delegaţiei Permanente a Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28/1994 de 

înfiinţare a Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35 din 21.04.2016 privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural UNESCO ”Ionel 
Perlea” Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare, 

Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 26.07.2005 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural UNESCO 
“Ionel Perlea” Ialomiţa; 

- Adresa nr. 76 din 10.02.2017 a Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” 
Ialomiţa; 

-  Raportul nr. 2950  din 15.03.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr.3152 din 20.03.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
- Raportul nr.3216 din 21.03.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 - Raportul nr.3254 din 21.03.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea și desfășurarea activităţii așezămintelor de cult, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile Anexei nr. 5 a Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare a așezămintelor 
culturale; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Ialomiţa nr. 55 din 26.07.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Centrului Cultural UNESCO “Ionel Perlea” Ialomiţa se abrogă. 

 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa, urmând a fi publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                                                                                  Contrasemnează, 
                              Secretarul Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                    Adrian Robert  IONESCU    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 51                                                                                                                                                                                    Rd/Oc 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                               HAM 

Astăzi 23.03.2017                 2 ex. 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 2945 din 15.03.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Decizia Prefecturii Judeţului Ialomiţa nr. 65/1992 de înfiinţare a Centrului 

Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale  Ialomiţa; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 36 din 21.04.2016 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, cu modificările și completările 
ulterioare, 

Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 56 din 26.07.2005 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale  Ialomiţa; 

- Adresa nr. 19 din 28.01.2017 a Centrului Judeţean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiţionale  Ialomiţa; 

-  Raportul nr. 2951  din 15.03.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr. 3153 din 20.03.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
- Raportul nr. 3217 din 21.03.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 - Raportul nr. 3217 din 21.03.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea și desfășurarea activităţii așezămintelor de cult, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile Anexei nr. 6 a Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare a așezămintelor 
culturale; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale  Ialomiţa, instituţie publică de 
cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Ialomiţa nr. 56 din 26.07.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale  Ialomiţa se abrogă. 

 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale  
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 

                                                                                                                  Contrasemnează, 
                              Secretarul Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                    Adrian Robert  IONESCU    
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.52                                                                                                                                                                                   Rd/Oc 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                              HAM 

Astăzi  23.03.2017             2 ex. 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

Bibliotecii Judeţene ”Ștefan Bănulescu” Ialomiţa 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 2943 din 15.03.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Decizia Primăriei Judeţului Ialomiţa nr. 153/1990 de înfiinţare a Bibliotecii 

Judeţene ”Ștefan Bănulescu” Ialomiţa; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34 din 21.04.2016 privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene ”Ștefan 
Bănulescu ” Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26 din 27.04.2011 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene “Ştefan 
Bănulescu” Ialomiţa; 

- Adresa nr. 496 din 10.02.2017 a Bibliotecii Judeţene ”Ștefan Bănulescu” 
Ialomiţa; 

-  Raportul nr. 2949  din 15.03.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr.3154 din 20.03.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
- Raportul nr.3218 din 21.03.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 - Raportul nr.3256 din 21.03.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2069/1998 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcţionare a bibliotecilor publice; 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii 

Judeţene ”Ștefan Bănulescu” Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

Ialomiţa nr. 26 din 27.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa se abrogă. 

 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica Bibliotecii Judeţene ”Ștefan Bănulescu” 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 acordării burselor de ajutor social elevilor care   

frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, 
pentru semestrul II al anului școlar 2016 – 2017 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 2471 din 03.03.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 -  Nota de fundamentare a Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” 
Slobozia comunicată cu adresa nr. 600 din 27.02.2017; 
 - Hotărârea nr. 196 din 23.02.2017 a Consiliului de administraţie al Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia; 
          - Raportul comun nr. 2474 din 03.03.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare și 
Direcţiei Buget Finanţe; 
          - Raportul nr. 3264 din 21.03.2017 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 
          - Raportul nr. 3219 din 21.03.2017 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; 

- 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. 6/2017  privind bugetul de stat pe anul 2017; 
       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 23.03.2017 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 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 2016-2017, începând cu data de 
01.04.2017. 
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(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. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Victor MORARU 
 
 

                                                                                                                   Contrasemnează, 
                              Secretarul Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                        Adrian Robert  IONESCU    
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea realizării Proiectului „Implementarea Cadrului Comun de 

Autoevaluare – Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” în 
vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2016-2020 și a cheltuielilor legate de proiect 
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 2947 din 15.03.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Raportul nr. 2953 din 15.03.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
- Raportul nr. 3155 din 20.03.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
 - Raportul nr. 3265 din 21.03.2017 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 specific Cererii de proiecte CP4/2017 
”Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, 
cât și din regiunile mai puţin dezvoltate, să introducă managementul calităţii în 
concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului 
calităţii în autorităţi și instituţii publice 2016-2020”; 

- prevederile art. 91 alin. (1) 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 „Implementarea Cadrului Comun de 
Autoevaluare – Garanţia unei administraţii eficiente în slujba cetăţeanului” pentru 
obţinerea finanţării prevăzute de Programul Operaţional Capacitate Administrativă 
2016-2020. 
 (2) Pe durata pregătirii proiectului și a implementării acestuia se vor respecta 
prevederile legislaţiei comunitare și naţionale în domeniul egalităţii de șanse, 
nediscriminării, achiziţiilor publice și ajutorului de stat. 
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 Art.2 Se împuternicește domnul Victor Moraru, Președintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, să semneze documentaţia aferentă proiectului, în situaţiile 
menţionate de Ghidul Solicitantului. 
 

 Art. 3 Se aprobă valoarea proiectului în sumă de 593.418,50 lei, inclusiv T.V.A. 
aferent, din care: 

a) valoarea contribuţiei proprii, inclusiv T.V.A. : 11.868,37 lei; 
b) asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 581.550,13 lei. 

 

 Art. 4 (1) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la 
finanţarea proiectului, în valoare de 11.868,37 lei, reprezentând 2% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 
 (2) Consiliul Judeţean Ialomiţa va asigura resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor 
eligibile din instrumente structurale. 
 

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

 Art.6 Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa și direcţiile din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre care va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, 
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 reglementarea regimului juridic al imobilului ,,Centrul de Îngrijire și Asistență 
Slobozia”situat în str. Lacului, nr. 4, municipiul Slobozia și a terenului aferent 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr. 2946 din 15.03.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
Examinând : 
-Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 44/22.09.2016 privind solicitarea 

adresată Consiliului Local al Municipiului Slobozia pentru trecerea din domeniul public 
al Municipiului Slobozia în domeniul public al Judeţului Ialomiţa a bunurilor imobile în 
care funcţionează Centrul de Îngrijire și Asistenţă Slobozia; 

 -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 65/27.10.2016 privind 
transferul bunurilor imobile în care funcţionează ,,Centrul de Îngrijire și Asistenţă 
Slobozia” din domeniul public al Municipiului Slobozia în domeniul public al Judeţului 
Ialomiţa; 

  -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 83/29.11.2016 
referitoare la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 65/27.10.2016 privind 
transferul bunurilor imobile în care funcţionează ,,Centrul de Îngrijire și Asistenţă 
Slobozia” din domeniul public al Municipiului Slobozia în domeniul public al Judeţului 
Ialomiţa; 

-Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 4/2009 privind aprobarea 
inventarului bunurilor aflate în domeniul public al Judeţului Ialomiţa; 

-Raportul nr.2952  din 15.03.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu;  
-Raportul nr. 3156 din 20.03.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii și incompatibilităţi;  
-Raportul nr. 3266 din 21.03.2017 al Comisiei economico-financiare și 

agricultură; 
În conformitate cu :  
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. a) punctul 2, art. 120 și art. 123 

alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

Art.1 Se constată trecerea din domeniul public al municipiului Slobozia în 
domeniul public al Judeţului Ialomiţa a imobilului în care funcţionează ,,Centrul de 
Îngrijire și Asistenţă Slobozia” și a terenului aferent, situate în municipiul Slobozia, 
strada Lacului, nr. 4, care au datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

  
Art.2 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Ialomiţa, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 4 din 2009      se va modifica în 
sensul completării anexei acesteia cu poziţia nr. 59. 

 
Art.3 Se transmit în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 

Protecţia Copilului Ialomiţa bunurile imobile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre. 
 
Art.4 Titularul dreptului de administrare, prevăzut la art. 3, va exercita acest 

drept în următoarele condiţii : 
a) schimbarea destinaţiei, precum și închirierea imobilelor este interzisă ; 
b) plata utilităţilor, precum și executarea de lucrări de reparaţii și întreţineri 

curente aferente imobilelor se vor suporta de titularul dreptului de 
administrare ; 

c) în litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui 
drept va sta în nume propriu ; 

d) în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra imobilelor, titularul 
dreptului de administrare are obligaţia să îl informeze pe proprietar cu privire 
la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică și să arate instanţei 
cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor exprese ale 
Codului de procedură civilă ;titularul dreptului de administrare răspunde, în 
condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei 
obligaţii ; neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de 
administrare. 
 

Art.5 Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situaţii : 
a) odată cu încetarea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor ; 
b) când nu sunt exercitate drepturile și executate obligaţiile transmise prin 

prezenta hotărâre ; 
c) în cazul renunţării la acest drept ; 
d) în cazul în care legea sau interesul public o impune. 

 
Art. 6 Predarea-primirea bunurilor imobile date în administrare potrivit 

prevederilor art. 3 din prezenta hotărâre se face pe bază de protocol, încheiat între 
părţile interesate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 
prezentei hotărâri către titularul dreptului de administrare. 
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Art. 7 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii 

la cunoștinţă publică. 
 
 Art. 8 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu,  Direcţiei Buget 
Finanţe și  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 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 modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa  

nr.59/18.09.2014, cu modificările ulterioare 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 3202 din 20.03.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Adresa nr. 2657 din 17.01.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene – Cabinet Viceprim-Ministru; 
 - Raportul nr. 3203  din 20.03.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 3268 din 21.03.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură, 
 În conformitate cu:  
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59/18.09.2016 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 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 art. 291 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.I La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59/18.01.2014, alin. (1) al 

articolului 2  se modifică și va avea următorul cuprins: 
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” (1) Se aprobă noii indicatori tehnico – economici, revizuiți, ai obiectivului de 

investiții ” Reabilitare drum județean DJ 102H”, după cum urmează: 

- valoarea totală a investiţiei : 13.723.101,66 lei cu TVA,  

- din care Construcţii Montaj (C+M) : 12.264.425,63 lei cu TVA, potrivit 

Devizului General prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre”. 

 
Art. II Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 

Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 27.01.2016 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului judeţean Ialomiţa nr. 59/18.01.2014.  

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

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

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

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR  MORARU 

 
 
 

Contrasemnează, 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 
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