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HOTĂRÂRE
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al doamnei Urloiu Zenica
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Demisia doamnei Urloiu Zenica din funcţia de consilier judeţean, înregistrată la
Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 3706 din 22.04.2016;
- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din
19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii
controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând :
- Referatul nr. 3869 din 27.04.2016 al Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa şi al Secretarului Judeţului Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile art.9 alin.(2) lit.a), art.10 şi art.12 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 Ia act de demisia doamnei Urloiu Zenica din funcţia de consilier judeţean,
înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 3706 din 22.04.2016.
Art.2 Constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale,
a mandatului de consilier judeţean al doamnei Urloiu Zenica, ca urmare a demisiei.
Art.3 Declară vacant locul de consilier judeţean al doamnei Urloiu Zenica – propusă
de Partidul Democrat Liberal, aleasă pe lista electorală a Alianţei pentru Ialomiţa.
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
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Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa,
spre ştiinţă, doamnei Urloiu Zenica şi Partidului Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană
Ialomiţa.

p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr.51
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.05.2016

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
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.4444 din 18.05.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului
judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- Anexa nr. 16 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016;
- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 27071/2016,
Examinând:
- Raportul nr. 4451 din 18.05.2016 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 4658 din 25.05.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii și incompatibilităţi;
- Raportul nr. 4675 din 25.05.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială și familie;
- Raportul nr. 4621 din 25.05.2016 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;
- adresa nr. 2552 din 18.02.2016 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa privind
numărul maxim de posturi aferent anului 2016;
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- prevederile Legii nr. 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. 2/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi
unele măsuri fiscal-bugetare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama 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 nr. 31 din 29.05.2013 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.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr. 52
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.05.2016

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV
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HOTĂRÂRE
privind rectificarea și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 36 din 21.04.2016
privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de
cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4249 din 11.05.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind
adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar faţă
de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 36 din 21.04.2016 privind
aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Adresa nr. 195 din 11.05.2016 a Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiţionale Ialomiţa;
- Raportul nr. 4450 din 18.05.2016 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 4659 din 25.05.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii și
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 anexei IV lit. b) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile art. 47 alin. (4), art. 59 și art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 80 și art. 85 din Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea nr. 52 din 29.08.2008, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 36 din 21.04.2016 privind
aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea și
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Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea
Consiliului Judeţean Ialomiţa, se rectifică după cum urmează:
1. la nr. crt. 2, la nivelul studiilor în loc de ”S ( superioare)” se va citi ”rubrică
necompletată (fără nivel de studii)”;
2. la nr. crt. 19, la nivelul studiilor în loc de ”M ( medii)” se va citi ” S( superioare)”.
Art.II Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 36 din 21.04.2016 privind
aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea
Consiliului Judeţean Ialomiţa, se modifică după cum urmează:
1. la nr. crt. 7 funcţia de execuţie instrumentist – acordeon, treapta profesională I, fără
nivel de studii, se transformă în instrumentist – acordeon, debutant, fără nivel de
studii.
Art.III Se aprobă statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, rectificat și modificat, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.IV Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art.V Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre
ducere la îndeplinire, Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiţionale Ialomiţa şi Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr. 53
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.05.2016

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV
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HOTĂRÂRE
privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 37 din 21.04.2016 privind
aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Muzeului Judeţean Ialomiţa,
instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4248 din 11.05.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind
adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar faţă
de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 37 din 21.04.2016 privind
aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Muzeului Judeţean Ialomiţa, instituţie publică
de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- adresa nr. 614 din 05.05.2016 a Muzeului Judeţean Ialomiţa;
- Raportul nr. 4449 din 18.05.2016 al Direcţiei Buget Finanţe ;
- Raportul nr. 4660 din 25.05.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii
și incompatibilităţi;
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 85 din Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea nr. 52 din 29.08.2008, cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se rectifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 37 din
21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Muzeului Judeţean
Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa,
după cum urmează:
 la nr. crt. 16, la rubrica ”Gradul/Treapta profesională” în loc de ”III” se
va citi ”I”;
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Art.2 Se aprobă statul de funcţii rectificat al Muzeului Judeţean Ialomiţa, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Muzeului Judeţean Ialomiţa şi Direcţiei Buget Finanţe din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr. 54
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.05.2016

Contrasemnează,
Secretarul Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa, instituţie publică
de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4519 din 20.05.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind
adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar faţă
de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- 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;
- Anexa nr. 16 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016,cu modificările și completările
ulterioare,
Examinând:
- Adresa nr. 195 din 17.05.2016 a Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”Ialomiţa;
- Raportul nr. 4521 din 20.05.2016 al Direcţiei Buget Finanţe ;
- Raportul nr. 4661 din 25.05.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii și
incompatibilităţi;
- Raportul nr. 4676 din 25.05.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială
şi familie;
- Raportul nr. 4601 din 24.05.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret,
colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe,
În conformitate cu:
- prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor
masuri financiare;
- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei
Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- adresa nr. 2552 din 18.02.2016 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa privind
numărul maxim de posturi aferent anului 2016;
- prevederile Anexei nr. 5 a Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.193/2004 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele
măsuri fiscal-bugetare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă organigrama Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa, potrivit
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”Ialomiţa,
potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 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.
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre
ducere la îndeplinire, Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa şi Direcţiei Buget
Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr. 55
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.05.2016

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
Rd/Oc
TGV
2 ex.
Cod FP -07-06, vers.1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului general
al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4511 din 20.05.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
- Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din
19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii
controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul comun nr. 4512 din 20.05.2016 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei
Investiţii şi Servicii Publice;
- Raportul nr. 4677 din 25.05.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială şi familie;
- Raportul nr. 4662 din 25.05.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii
şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 4622 din 25.05.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Raportul nr. 4602 din 24.05.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 4636 din 25.05.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu :
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 19 alin. (2) şi art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14/27.01.2016 privind
adoptarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016, cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2016, pe
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de
111.796,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 154.453,00 mii lei cu un deficit de 42.657,00 mii lei,
deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent în limita sumei de 43.465,00 mii lei
potrivit pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului
Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii și subvenţii din bugetul local, pe anul 2016, pe
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate și secţiuni, atât la venituri cât și la
cheltuieli, în sumă de 14.177,00 mii lei, potrivit pct. II din anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3 Influenţele prevăzute la art. 1 şi 2 sunt detaliate în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului
judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza programelor, programul de investiţii publice, fondul
salariilor de bază şi în bugetul general consolidat, pe anul 2016.
Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate, punerea în
aplicare fiind asigurată de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa cu atribuţii temporar
delegate.
Art. 6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art. 7 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată
direcţiilor de specialitate implicate şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa,
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

p.PREŞEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Ștefan MUȘOIU

Nr.56
Adoptată astăzi 27.05.2016
La Slobozia

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
HAM
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.4594 din 24.05.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii
controlului judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- adresa nr. 4879 din 20.05.2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
privind rectificarea bugetului propriu;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slobozia nr. 7 din 23.05.2016 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;
- Raportul nr. 4595 din 25.05.2016 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 4680 din 25.05.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială şi familie;
- Raportul nr. 4671 din 25.05.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 4626 din 25.05.2016 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
În conformitate cu :
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26 din 23.03.2016 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,
pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările și completările ulterioare;
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- prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 3 şi art. 104 alin (4) lit.b) și
alin.(6) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului

Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2016, la venituri în sumă de 47.220,00 mii lei, la
cheltuieli în sumă de 49.409,00 mii lei, cu un deficit de 2.189,00 mii lei, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se împuternicește Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia să
introducă modificările și completările în structura bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, fondul salariilor de bază și programul de
investiţii publice al acestuia, pe anul 2016.
Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art. 4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate Consiliului
Judeţean Ialomiţa și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând a fi publicată pe
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
p. PREŞEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Ștefan MUȘOIU

Nr.57
Adoptată astăzi 27.05 .2016
La Slobozia

Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian –Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din
„Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10
în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna
Săveni şi pentru ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul
Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 3450 din 25.04.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa cu atribuţii temporar delegate;
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului
judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 3764 din 25.04.2016 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice;
- Raportul nr. 4663 din 25.05.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 4637 din 25.05.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile art. 9 alin. (2) și art. 28 din Anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a
aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii
aerului;
- prevederile Legii nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 57 din 23.08.2011 privind
aprobarea Programului integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi de
suspensie PM 10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna
Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3 în Municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni
din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, 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 ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor din „Programul
integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în municipiul
Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi
pentru ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa,
desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani”, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art. 3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului
Judeţean Ialomiţa, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa şi autorităţilor publice
locale responsabile, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian – Robert IONESCU

Nr.58
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.05 2016
Rd/Oc
HAM
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HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
nr. 79 din 14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public județean de
persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019’’,
cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4429 din 18.05.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- referatul nr. 4146 din 09.05.2016 al Autorităţii Judeţene de Transport – Direcţia
Investiţii și Servicii Publice,
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului
judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Raportul nr. 4430 din 18 .05.2016 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice;
- Avizul nr. 593/11.05.2016 al Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa;
- Raportul nr. 4664 din 25.05.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii și incompatibilităţi;
- Raportul nr. 4638 din 25.05.2016 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din
14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public judeţean de persoane,
prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019’’, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 17 alin.(1) lit. c) şi alin.(2) din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4 lit. e) şi art. 17 c) și d) din Normele de aplicare a Legii serviciilor
de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 emis de
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 14 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile art. 82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din
29.08.2008,cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I La anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din
14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public judeţean de persoane,
prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019”, cu modificările şi
completările ulterioare, traseele cu nr. 018 se modifică potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din
14.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii
la cunoştinţă publică.
Art.IV Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice - Autoritatea
Judeţeană de Transport şi, spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa,
operatorului de transport rutier S.C. NANA S.R.L. și Primăriilor comunelor Munteni Buzău
și Sărăţeni, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr. 59
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.05.2016

Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea eliberării licenţelor de trasee operatorului de transport rutier
S.C. MIHADI S.R.L., în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane,
prin curse regulate speciale, pe traseele Ion Roată – Urziceni, Coşereni(str.Calea Bucureşti
nr. 2 si nr 120)– Urziceni(Parc Teohari, Catedrală –str. Teilor nr. 5) şi Coşereni(str. Unirii nr. 29
şi 80) – Urziceni(Parc Teohari, Catedrală –str Panduri nr 57)
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.4378 din 16.05.2016 a vicepreședintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind
adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar faţă de
Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- cererile înregistrate la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr.3159 din 08.04.2016 , 4112 din
06.05.2016 şi 4113 din 06.05.2016 , prin care operatorul de transport rutier S.C. MIHADI S.R.L. a
solicitat acordarea licenţelor de trasee pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean
de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseele Ion Roată – Urziceni, Coşereni(str.Calea
Bucureşti nr. 2 si nr 120)– Urziceni(Parc Teohari, Catedrală –str. Teilor nr. 5) şi Coşereni(str. Unirii
nr. 29 si 80) ) – Urziceni(Parc Teohari, Catedrală –str Panduri nr 57) ;
- referatele nr. 3159 din 04.05.2016, 4112 şi 4113 din 12.05.2016 ale Autorităţii Judeţene
de Transport - Direcţia Investiţii și Servicii Publice;
- avizele nr. 542 din 25.04.2016, 591 şi 592 din 11.05.2016 ale Autorităţii Rutiere Române –
Agenţia Ialomiţa;
- raportul nr. 4446 din 18.05.2016 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice;
- Raportul nr. 4665 din 25.05.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii și
incompatibilităţi;
- Raportul nr. 4639 din 25.05.2016 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile art. 4 lit. (h), art. 31 alin. ( 11),(2), art. 34 şi art. 35 alin. (1) şi (3) din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
nr.353/2007 emis de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1(1) Se aprobă eliberarea licenţelor de trasee operatorului de transport rutier
S.C. MIHADI S.R.L., cu sediul în mun. Urziceni, judeţul Ialomiţa, CUI 14181578, în vederea
efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe
traseele Ion Roată – Urziceni, Coşereni ( str. Calea Bucureşti nr. 2 şi nr 120) – Urziceni (Parc
Teohari, Catedrală –str. Teilor nr. 5) şi Coşereni (str. Unirii nr. 29 şi 80) – Urziceni (Parc Teohari,
Catedrală –str. Panduri nr 57) .
(2) Licenţele de trasee sunt valabile până la data de 04.05.2019 pentru traseele Coşereni
(str.Calea Bucureşti nr. 2 si nr 120) – Urziceni (Parc Teohari, Catedrală –str. Teilor nr. 5) şi
Coşereni (str. Unirii nr. 29 şi 80) ) – Urziceni (Parc Teohari, Catedrală – str. Panduri nr 57),
respectiv până la data de 28.05.2019 pentru traseul Ion Roată – Urziceni.
Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica spre
ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice - Autoritatea Judeţeană de Transport,
spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa şi operatorului de transport rutier
S.C. MIHADI S.R.L. Urziceni, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr.60
Adoptată la Slobozia
Astăzi27.05.2016

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd./Oc.
AC
2 ex.

Cod FP – 07 – 06, vers.1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii unor terenuri agricole neproductive din domeniul privat
al judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Gura Ialomiţei și Giurgeni
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 3076 din 18.05.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând :
- dispoziţia nr. 111 din 19.05.2015 a Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii
controlului judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu completările
ulterioare,
- Raportul nr. 3375 din 18.05.2016 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 4666 din 25.05.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 4623 din 25.05.2016 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 4640 din 25.05.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia;
- prevederile art. 91 alin.(4) lit. b), art.121 şi art. 123 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.1777 și urm. din Codul Civil al României,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă ”Studiul de oportunitate” și ”Documentaţia de atribuire” privind
închirierea prin licitaţie publică deschisă a unei suprafeţe de 2.172,1781 ha, terenuri
agricole neproductive din domeniul privat al judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul
comunelor Gura Ialomiţei și Giurgeni, prevăzute în anexele nr.1 și nr. 2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 (1) Se aprobă închirierea terenurilor agricole neproductive din domeniul
privat al judeţului Ialomiţa, menţionate la art.1), identificate şi delimitate în teritoriu
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pe 22 de module, potrivit anexelor nr.3 și nr.4 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Terenurile agricole neproductive prevăzute la alin.(1) se închiriază pe o
perioadă de 5 de ani şi vor avea ca destinaţie activităţi de creștere a animalelor.
(3) Închirierea terenurilor se realizează prin procedura de licitaţie publică,
detaliată în Documentaţia de atribuire.
(4) Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este ”cel mai mare nivel al
chiriei” exprimată în lei/ha/an.
(5) Chiriașul nu are dreptul de a subînchiria sau cesiona, total sau parţial,
contractul/contractele de închiriere.
Art.3 (1) Se aprobă preţul minim de pornire a licitaţiei în cuantum de
126,18 lei/ha/an în vederea atribuirii contractului/contractelor de închiriere.
(2) Se aprobă preţul de achiziţionare a Documentaţiei de atribuire în cuantum
de 10 lei.
Art.4 Se aprobă modalitatea de plată a chiriei datorată, după cum urmează:
a) pentru perioada cuprinsă de la data încheierii contractului de închiriere până
la 31 decembrie a anului în care s-a încheiat contractul, chiria se plăteşte în termen de
5 zile de la data semnării contractului de către părţi;
b) pentru următorii ani, chiria se plăteşte în două tranşe, respectiv: 30% din
cuantumul chiriei până la data de 31 iulie, iar diferenţa de 70% până la data de
31 octombrie ale fiecărui an;
c) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al închirierii şi data
încetării contractului, chiria se plăteşte până la data de 31 ianuarie a anului respectiv;
d) chiria datorată de chiriaș se indexează anual, la data de 1 ianuarie al fiecărui
an cu indicele de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, pentru anul
precedent.
Art.5 În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de închiriere, interesul
propriu al proprietarului o impune, prin act adiţional se va proceda la reducerea cu
până la 5% a suprafeţei închiriate şi cu diminuarea corespunzătoare a chirie datorate
de chiriaș.
Art.6 Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea terenurilor
agricole neproductive prevăzute la art.1, în următoarea componenţă:
Preşedinte
cu drept de vot : Proca Gheorghe - director executiv, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Membri:
Șelaru Gheorghe - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Pamblică Carmen - consilier juridic, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Deda Geanina Diana - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Urse Viorel - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Membri
de rezervă:
Cilă Lenuţa - referent de specialitate, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Pîrjolea Vasilica - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
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Art.7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii
la cunoştinţă publică.
Art.8 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată persoanelor prevăzute la art.6, spre ducere la îndeplinire, urmând a fi
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr.61
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.05.2016

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind revocarea dreptului de administrare al Liceului Tehnologic
Special ”Ion Teodorescu” Slobozia asupra unor spații proprietatea publică
a județului Ialomița și darea acestora în administrarea Centrului Județean de
Resurse și Asistență Educațională Ialomița
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4533 din 20.05.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind
adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar
faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 2 din 28.01.2014 privind revocarea
dreptului de administrare al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia asupra
unor spaţii proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situate în judeţul Ialomiţa, și darea
acestora în administrarea Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Ialomiţa,
Examinând:
- Adresa nr. 664 din 22.04.2016 a Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă
Educaţională Ialomiţa;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 64 din 16.09.2013 privind revocarea
dreptului de administrare al Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Ialomiţa asupra unor bunuri imobile, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, şi darea
acestora în administrarea Şcolii Profesionale Speciale “Ion Teodorescu” Slobozia;
- Raportul nr. 4534 din 20.05.2016 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 4667 din 25.05.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii
și incompatibilităţi;
- Raportul nr. 4603 din 24.05.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 4641 din 25.05.2016 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului , dezvoltare regională, protecţia mediului și turism,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.a) şi art. 123 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 858-870 din Codul Civil al României;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr. 52 din 29.08.2008, 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se revocă dreptul de administrare al Liceului Tehnologic Special “Ion
Teodorescu” Slobozia asupra unor spaţii aflate la etajul I al imobilului situat în municipiul
Slobozia, str. Viilor, nr. 61, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se transmit în administrarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Ialomiţa spaţiile aflate la etajul I al imobilului situat în municipiul Slobozia,
str. Viilor, nr. 61, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, având datele de identificare şi
funcţiunile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Titularul dreptului de administrare va exercita acest drept în următoarele
condiţii:
a) schimbarea destinaţiei, precum şi închirierea imobilelor este interzisă;
b) plata utilităţilor, precum şi executarea de lucrări de reparaţii şi 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 şi să arate instanţei cine este titularul dreptului de
proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura 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.4 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 şi 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.5 Predarea-preluarea bunurilor imobile date în administrare potrivit art. 2 se face
pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data
comunicării prezentei hotărâri titularului dreptului de administrare.
Art.6 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 64 din 16.09.2013 privind revocarea
dreptului de administrare al Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Ialomiţa asupra unor bunuri imobile, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, şi darea
acestora în administrarea Şcolii Profesionale Speciale “Ion Teodorescu” Slobozia se modifică
în mod corespunzător.
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Art.7 Începând cu data întrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea
Consiliul Judeţean Ialomiţa nr. 2 din 28.01.2014 privind revocarea dreptului de administrare
al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia asupra unor spaţii proprietatea
publică a judeţului Ialomiţa, situate în judeţul Ialomiţa, și darea acestora în administrarea
Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Ialomiţa.
Art.8 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.9 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ştiinţă Liceului Tehnologic Special “Ion Teodorescu” Slobozia şi spre ducere la
îndeplinire, Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

p. PREŞEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Ștefan MUȘOIU

Nr.62
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.05.2016

Contrasemnează
Secretarul județului Ialomița,
Adrian – Robert IONESCU

Rd./Oc.
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 121 din
17.12.2015 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce
deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița și al instituțiilor publice de
interes județean aflate sub autoritatea sa, cu modificările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4447 din 18.05.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din
19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii
controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Raportul nr. 4448 din 18.05.2016 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu;
- Raportul nr. 4668 din 25.05.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii
şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 121 din 17.12.2015 privind stabilirea
consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului
Judeţean Ialomiţa și al instituţiilor publice de interes judeţean aflate sub autoritatea sa, cu
modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează :
1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins :
”Hotărâre privind stabilirea consumului lunar și anual de carburanți pentru
autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița și al
instituțiilor publice de interes județean aflate sub autoritatea sa”
2. După articolul 2 se introduce un nou articol, 2^1, care va avea următorul cuprins :
”Art. 2^1 Cota de carburant neutilizată pe parcursul unei luni calendaristice se va
reporta în lunile următoarele, cu încadrarea în cota anuală aprobată pentru fiecare tip de
mașină.”
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3. La Anexa nr. 2, punctul X. se modifică și va avea următorul cuprins :
X. CENTRUL MILITAR JUDEȚEAN IALOMIȚA
Nr.
Tip
Nr. mașini Cotă lună/l
Crt.
Instituția
Tip mașină carburant
Centrul
Militar Autoturism
Benzină
1
100
1 Judeţean Ialomiţa
Autoturism Motorină
1
100
Autocamion Motorină
1
30

Cotă an/l
1.200
1.200
360

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,
direcţiilor din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiilor publice de interes judeţean
prevăzute în anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 121 din 17.12.2015, spre
ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

p. PREŞEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Ștefan MUȘOIU

Nr.63
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.05.2016

Contrasemnează
Secretar al Județului Ialomița,
Adrian-Robert IONESCU

DIG - 2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 52 din 29.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4499 din 19.05.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului
judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu
modificările și completările ulterioare;
- Raportul nr. 4500 din 19.05.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 4669 din 25.05.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 4624 din 25.05.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Raportul nr. 4604 din 24.05.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 4642 din 25.05.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Raportul nr. 4678 din 25.05.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială şi familie,
În conformitate cu:
- prevederile art.101 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată;
- prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
- prevederile art.80-82 şi art.137 din Anexa la hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 52/29.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, 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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HOTĂRĂŞTE:
Art. I Anexa la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează :
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.1 Consiliul Judeţean Ialomiţa, ales în condiţiile legii, este autoritate a
administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale,
orășenești și municipale din judeţul Ialomiţa, în vederea realizării serviciilor publice de
interes judeţean.”
2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins :
”Art.6 Consiliul Judeţean Ialomiţa este constituit din 31 de consilieri judeţeni, aleși
prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.”
3. După articolul 6 se introduc șase noi articole, 6^1, 6^2, 6^3 , 6^4, 6^5 , 6^6 , care vor
avea următorul cuprins:
“Art. 6^1 (1) Constituirea Consiliului Judeţean Ialomiţa se face în termen de 20 de
zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi
(1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale, cu modificările şi completările ulterioare. Convocarea consilierilor judeţeni
declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa de
constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul
consilierilor judeţeni aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa
se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a
doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de
către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.
(3) În situaţia în care Consiliul Judeţean Ialomiţa nu se poate reuni nici la această
ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va
declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor judeţeni aleşi care au lipsit nemotivat de
la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe
listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30
de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor judeţeni
care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios
administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi
irevocabilă.
(5) Absenţa consilierilor judeţeni de la şedinţa de constituire este considerată
motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat
spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în
interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.
Art. 6^2(1) Lucrările şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Ialomiţa sunt
conduse de cel mai în vârstă consilier judeţean, asistat de 2 consilieri judeţeni dintre cei
mai tineri.
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(2) Pentru validarea mandatelor, Consiliul Judeţean Ialomiţa alege prin vot
deschis, dintre membrii săi, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare
alcătuită din 3-5 consilieri, în condiţiile art. 40 din prezentul Regulament.
(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier judeţean
şi propune Consiliului Judeţean Ialomiţa validarea sau invalidarea mandatelor.
(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier judeţean
numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea
consilierului judeţean s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul
deschis al majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat
este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
Art. 6^3(1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de
cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare
sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest
caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este
definitivă şi irevocabilă.
Art. 6^4 (1) Consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate depun în faţa
Consiliului Judeţean Ialomiţa următorul jurământ în limba română: "Jur să respect
Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea
mea pentru binele locuitorilor judeţului Ialomiţa. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi
demisionaţi de drept.
(3) Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă.
Art. 6^5 În cazul în care consilierul judeţean declarat ales renunţă la mandat înainte
de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului
supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale
respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în
scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate
cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri judeţeni se reduce sub jumătate plus
unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.
Art. 6^6(1) După validare, în şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Ialomiţa,
consilierii judeţeni depun jurământul prevăzut la art. 6^4 alin.(1) din prezentul
Regulament.
(2) Consiliul Judeţean Ialomiţa se declară legal constituit, dacă majoritatea
consilierilor judeţeni validaţi au depus jurământul. Constituirea Consiliului Judeţean
Ialomiţa se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor judeţeni
validaţi.
(3) După declararea ca legal constituit, Consiliul Judeţean Ialomiţa alege dintre
membrii săi un Președinte și 2 (doi) Vicepreședinţi, în condiţiile prezentului Regulament.
4. La articolul 7 alin. (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
” a) alege, din rândul consilierilor, un președinte și 2 vicepreședinţi”.
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5. La articolul 9 alin. (5), după litera j) se introduc trei noi litere, k), l) și m), care vor
avea următorul cuprins:
“k) Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu”
l) Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia
m) Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Ialomiţa. ”
6. Articolul 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:
“ Art.10 (1) Președintele Consiliul Judeţean Ialomiţa se alege din rândul
consilierilor judeţeni, în şedinţa de constituire a acestuia, prin votul secret al majorităţii
consilierilor judeţeni în funcţie.
(2) Procedura alegerii Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa cuprinde
următoarele etape:
a) grupurile de consilieri sau oricare din consilieri fac propuneri de candidaţi.
Aceste propuneri se înregistrează numai după ce persoanele propuse îşi dau
consimţământul expres şi neechivoc pentru a candida;
b) se ia o pauză, timp în care se completează buletinele de vot, prin înscrierea
numelui şi prenumelui candidaţilor înregistraţi, în patrulatere distincte, în ordinea
propunerilor;
c) se verifică şi se distribuie câte un buletin de vot fiecărui consilier judeţean;
d) votul este secret şi se exercită într-un spaţiu special amenajat, fiecare consilier
judeţean votant primind un singur buletin de vot;
e) urna de vot va fi aşezată în faţa consilierilor judeţeni;
f) consilierul judeţean îşi exercită votul prin aplicarea ştampilei cu inscripţia
“VOTAT” în interiorul patrulaterului unde este înscris numele candidatului pe care doreşte
să-l voteze;
g) după exercitarea votului, Comisia de validare desface urna şi va proceda la
numărarea voturilor şi stabilirea rezultatului votării;
h) este declarat ales Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa candidatul care a
obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.
(3) În situaţia în care nu s-a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie şi nu s-a
ocupat funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, se organizează un al doilea
tur de scrutin, în aceeași ședinţă, la care participă candidaţii situaţi pe primele două
locuri, fiind declarat ales candidatul care a întrunit votul majorităţii consilierilor în
funcţie.
(4) În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa
candidaţii aflaţi în această situaţie. Va fi declarat ales Preşedinte al Consiliului Judeţean
Ialomiţa candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.”
(5) Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa își păstrează calitatea de consilier
judeţean. Pierderea calităţii de consilier judeţean atrage după sine încetarea de drept a
mandatului de Președinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa.
7. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa intră în deplin drept în exercitarea
acestei funcţii după adoptarea hotărârii de constatare a alegerii sale în această funcţie.”
8. La articolul 12, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(1) Mandatul Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa poate înceta, înainte de
împlinirea duratei normale, fie de drept, fie ca urmare a eliberării din funcţie.
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(5) Eliberarea din funcţie a Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa se face cu
votul secret a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a cel
puţin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcţie a Președintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judeţean.”
9. La articolul 12 alin.(2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
”g) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii
naţionale pe a cărui listă a fost ales;”
10. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și ar avea următorul cuprins:
”(3) Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa răspunde în faţa Consiliului
Judeţean Ialomiţa de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene.”
11. La articolul 18 alin. (7), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins :
”a) aprobă documentaţiile de atribuire întocmite în cadrul procedurilor legale de
achiziţii publice precum şi componenţa comisiilor de evaluare, în vederea atribuirii
contractelor de achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări cu o valoare estimată, fără TVA,
mai mică sau egală cu echivalentul în lei a pragului de 130.000 euro, pentru fiecare.
Semestrial, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa va prezenta o informare
despre procedura de atribuire a contractelor, valoarea contractelor de atribuire și
ofertanţii cărora li s-au atribuit contractele.”
12. La articolul 18, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins :
”(8) Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa poate delega, prin dispoziţie,
atribuţiile prevăzute la alin. (6) vicepreşedinţilor, conducătorilor compartimentelor
funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.”
13. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Eliberarea din funcţie a vicepreședinţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa se face
cu votul secret a două treimi din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, la propunerea
motivată a cel puţin unei treimi din numărul acestora.”
14. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Numărul membrilor comisiei de validare se stabilește prin votul deschis al
majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi, la propunerea grupurilor politice.”
15. La articolul 86, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, (6), care va avea
următorul cuprins:
”(6) În cazul dizolvării Consiliului Judeţean Ialomiţa, în condiţiile art. 55 alin. (1) lit.
a) şi b) din Legea administrașiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și
completările ulterioare, acesta se reconstituie din membrii supleanţi, prevederile art. 55^1
din același act normativ aplicându-se corespunzător.”
14. Articolul 89 se abrogă.
Art. II
comunicării.

Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
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Art.III Se împuterniceşte Direcţia Coordonare Organizare să opereze în
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa modificările şi
completările aduse prin prezenta hotărâre, dându-se textelor o nouă numerotare, să îl
comunice consilierilor judeţeni şi direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Ialomiţa, urmând a fi publicat pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE,
Ştefan MUŞOIU

Nr. 64
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.05..2016

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
DIG 2ex
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4501 din 19.05.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din
19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii
controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 4502 din 19.05.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 4679 din 25.05.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială şi familie;
- Raportul nr.4670 din 25.05.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi
incompatibilităţi;
- Raportul nr. 4625 din 25.05.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Raportul nr. 4605 din 24.05.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 4643 din 25.05.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
- Adresa nr. 214IL din 16.05.2016 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale
Judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 46 alin. (2) şi art. 47 lit. f) din Legea 477/2003 privind pregătirea
economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1174/2011 pentru
aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a
judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, coroborat cu art. 4 din anexa aceleiaşi hotărâri;
- prevederile art. 5 - 7 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia
informaţiilor secrete de serviciu,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Monografia economico - militară a judeţului Ialomiţa, document
încadrat în clasa de secretizare “secret de serviciu”, potrivit anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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Art.2 Monografia economico - militară a judeţului Ialomiţa se întocmeşte pe o perioadă
de 4 ani, urmând a fi actualizată anual, până la sfârşitul semestrului I.
Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93 din 14.12.2012, cu modificările și completările
ulterioare.
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
Centrului Militar Judeţean Ialomiţa şi Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Judeţul
Ialomiţa, urmând a fi publicată, fără anexă, pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

p. PREŞEDINTE,
VICEPREȘEDINTE
Ștefan MUȘOIU

Nr.65
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.05.2016

Contrasemnează
Secretar al Judeţului Ialomiţa,
Adrian-Robert IONESCU

DIG - 2 ex.
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