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Hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la 
obiectivul de investiţii „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 
13+865 – Km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 
101 (Km 52+100 – Km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită 
județ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700) localitățile Dridu-Jilavele 
și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită județ Călărași-Sinești (DN2)” 

4 

35 
Hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 
201: tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400” 

88 

36 

Hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare drum 
județean DJ 306, limită județ Călărași Km 32+950  - Albești - Andrășești - 
Gheorghe Doja - Crunți - Km 63+650 - intersecția DJ 102 H și de la Km 
66+225 - Reviga - Cocora Km 58+775 și DJ 203 E – limită județ Buzău – 
Cocora Km 14+075 - 21+325” 

128 

37 

Hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  
Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la 
obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 211 Grivița – Traian Km 0+270 – 
Km 6+970” 

149 

38 
Hotărâre privind aprobarea componenţei  Comisiei Tehnice  de Amenajare  
a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al acesteia 

187 

39 

Hotărâre privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de 
transport rutier S.C. ŞTEFĂNESCU COM S.R.L.,  în vederea efectuării 
serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate 
speciale, pe traseul Slobozia – Gheorghe Lazăr 
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40 
Hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia  în 
dosarul  nr. 1487/98/2016 
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Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Serviciului social cu cazare ”Centrul de Recuperare și  Reabilitare 
Neuropsihică pentru Adulți - Movila” 
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Hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Serviciului social de zi ”Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip 
Ambulatoriu Slobozia” 

216 
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Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Serviciului social cu cazare ”Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia” 
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44 

Hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului 
Slobozia pentru trecerea din domeniul public al Municipiului Slobozia în 
domeniul public al Județului Ialomița a bunurilor imobile în care 
funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia 

252 

45 
Hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la “Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional” 

255 
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Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al 
Municipiului Fetești  asupra unor bunuri proprietatea publică a județului 
Ialomița, și darea acestora în administrarea Liceului Tehnologic Special 
”Ion Teodorescu” Slobozia 
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Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului 
Ialomiţa, pe anul 2016 
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Ialomița nr. 61/30.09.2010  privind aprobarea „Documentului Strategic cu 
Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a teritoriului 
judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont  2013 – 2020, 
Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa” 

269 

49 

Hotărâre hotărâre privind completarea  hotărârii Consiliului Județean 
Ialomița nr. 32/10.08.2016 de desemnare a reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic 
Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2016 – 2017 

342 

50 
Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa 
în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului 
Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa 

344 

51 
Hotărâre desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială 
de Ordine Publică Ialomiţa 

346 

52 

Hotărâre desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în 
Comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director la Centrul 
Județean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa și Liceul 
Tehnologic Special  ”Ion Teodorescu” Slobozia și în Comisiile de 
contestații 

348 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea drumurilor 

judeţene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu,                    
DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localităţile Dridu-Fierbinţi Târg-limită judeţ Ilfov,                        
DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700) localităţile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 –  

Km 61+740) limită judeţ Călărași-Sinești (DN2)” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 8165 din 13.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 8178 din 14.09.2016 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 8367 din 20.09.2016  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 8396 din 20.09.2016 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

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

2013-2020;  
- prevederile Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR 

2016/6/6.1/1 - Axa prioritară 6 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Prioritatea de investiţii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, aprobat 
prin Ordinul ministrului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 
907/2016; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 
 - prevederile 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 de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.)  la 
obiectivul de investiţii „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (Km 13+865 – Km 
37+545) localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) 
localităţile Dridu-Fierbinţi Târg-limită judeţ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700) 
localităţile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită judeţ Călărași-
Sinești (DN2)”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
prevăzut la art.1), după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 121.963,438 mii lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 104.600,786 mii lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie : 36 luni; 
c) lungime drum modernizat : 49,666 Km; 

 
 Art.3 Solicitantul finanţării în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 - 
Axa prioritară 6 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 
6.1 își asumă faptul că la momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul 
finanţat ,întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv 
tronsoanele finanţate din alte surse de finanţare), asigurându-se conectarea la reţeaua 
TEN-T. 
 

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei 
Buget Finanţe şi Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

P R E Ş E D I N T E,  
 

      Victor MORARU 
 

                                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                         Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                                       Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori  
tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201: tronson I  

DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 8168 din 13.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 8181 din 14.09.2016 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 8368 din 20.09.2016  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 8397 din 20.09.2016 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

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

2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.1 Se aprobă Studiul de fezabilitate  la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 
201: tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400”, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 

„Modernizare DJ 201: tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400”, 
după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 87.607,72 mii lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 77.989,36 mii lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie : 18 luni; 
c) lungime drum modernizat : 36,373 Km; 

 
 Art.3 Solicitantul finanţării în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 - 
Axa prioritară 6 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 
6.1 își asumă faptul că la momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul 
finanţat ,întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv 
tronsoanele finanţate din alte surse de finanţare), asigurându-se conectarea la reţeaua 
TEN-T. 
 

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei 
Buget Finanţe şi Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Victor MORARU 
 

 
 

                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                         Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-
economici la obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 306,                             

limită judeţ Călărași Km 32+950  - Albești - Andrășești - Gheorghe Doja - Crunţi -                      
Km 63+650 - intersecţia DJ 102 H și de la Km 66+225 - Reviga - Cocora Km 58+775 și            

DJ 203 E – limită judeţ Buzău – Cocora Km 14+075-21+325” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 8167 din 13.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 8180 din 14.09.2016 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 8369 din 20.09.2016  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 8398 din 20.09.2016 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

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

2013-2020;  
- prevederile Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR 

2016/6/6.1/1 - Axa prioritară 6 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Prioritatea de investiţii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, aprobat 
prin Ordinul ministrului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 
907/2016; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 
 - prevederile 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 Studiul de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Modernizare 
drum judeţean DJ 306, limită judeţ Călărași Km 32+950  - Albești - Andrășești - 
Gheorghe Doja - Crunţi - Km 63+650 - intersecţia DJ 102 H și de la Km 66+225 - Reviga - 
Cocora Km 58+775 și DJ 203 E – limită judeţ Buzău – Cocora Km 14+075-21+325”, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
prevăzut la art.1), după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 108.651,384 mii lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 93.186,229 mii lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie : 24 luni; 
c) lungime drum modernizat : 46,568 Km; 

 

 Art.3 Solicitantul finanţării în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 - 
Axa prioritară 6 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 
6.1 își asumă faptul că la momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul 
finanţat ,întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv 
tronsoanele finanţate din alte surse de finanţare), asigurându-se conectarea la reţeaua 
TEN-T. 

 

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

 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei 
Buget Finanţe şi Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

P R E Ş E D I N T E,  
 

Victor MORARU 
 
 

                                                              Contrasemnează, 
                                                                           Secretarul judeţului Ialomiţa 

                           Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de   

Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de 
investiţii „Reabilitare DJ 211 Griviţa – Traian Km 0+270 – Km 6+970” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 8166 din 13.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 8179 din 14.09.2016 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 8370 din 20.09.2016  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 8399 din 20.09.2016 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

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

2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.1 Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.)  la 
obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 211 Griviţa – Traian Km 0+270 – Km 6+970”, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 

„Reabilitare DJ 211 Griviţa – Traian Km 0+270 – Km 6+970”, după cum urmează : 
a) valoarea totală a investiţiei : 8.149,639 mii lei cu TVA, din care Construcţii 

Montaj (C+M) 7.190,728 mii lei cu TVA; 
b) perioada de execuţie : 6 luni; 
c) lungime drum modernizat : 6,7 Km; 

 
 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 şi Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Victor MORARU 
 
 
 
 

                                                              Contrasemnează, 
                                                                           Secretarul judeţului Ialomiţa 

                           Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea componenţei  Comisiei Tehnice  de Amenajare  a Teritoriului şi 
Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 7930 din 06.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

- Adresa nr. 6455 din 03.05.2016 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa, 
 Examinând: 
  -  Raportul nr. 7931  din 06.09.2016 al Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi 
Urbanism; 
 - Adresa nr. 5721  din 08.09.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 8314  din 19.09.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr.8371 din 20.09.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Dispoziţia Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 26.01.2016 
privind îndeplinirea atribuţiilor arhitectului-şef, pe perioadă determinată, de doamna 
Brașoveanu Diana Valentina, consilier în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului și 
Urbanism, 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. f), alin. (3) lit. e), alin. (5) lit. a) pct. 14 și lit. c) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completărilor ulterioare; 
 - prevederile art. 21, art. 22 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, actualizată, 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 componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 
Urbanism Ialomiţa, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
 Art.2  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare al Comisiei Tehnice 
de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa, potrivit anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei, își încetează aplicabilitatea 

Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 48 din 21.04.2016 privind aprobarea 
componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Ialomiţa şi 
aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia. 
  
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
  
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată, spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1 şi Direcţiei 
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
                                                                                                                                                                                                            
 

PREŞEDINTE, 
 

Victor MORARU 
 
 
 
 
                                                                                                        Contrasemnează 
                                                    Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                                                                                              Adrian-Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.38                          Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                               HAM 
Astăzi 22.09 .2016                                                                                                                           2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
  privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier                                    

S.C. ȘTEFĂNESCU COM S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean 
 de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Slobozia – Gheorghe Lazăr 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 8118 din 12.09.2016 a Președintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
          - cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 8005 din 08.09.2016 prin 
care  operatorul de transport rutier S.C. ȘTEFĂNESCU COM S.R.L. a solicitat acordarea  
licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane, 
prin curse regulate speciale,  pe traseul Slobozia – Gheorghe Lazăr;  

 - referatul nr. 8106 din 12.09.2016 al Autorităţii Judeţene de Transport -  Direcţia 
Investiţii și Servicii Publice; 
         - avizul nr. 1203 din 09.09.2016  al Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa;            
         -  raportul nr. 8127  din 13.09.2016 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
         - raportul nr. 8372 din 20.09.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului și turism,  
       În conformitate cu: 
         - prevederile art. 4 lit. (h), art. 31 alin. (11),(2), art. 34 şi art. 35 alin. (1) şi (3) din 
Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 
Ordinul nr. 353/2007 emis de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
         -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale  nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1(1) Se aprobă eliberarea licenţei de traseu operatorului de transport rutier            
S.C. ȘTEFĂNESCU COM S.R.L., cu sediul în municipiul Slobozia, str. Cosminului, bloc 160, 
scara D, apt. 2, judeţul Ialomiţa, nr. de înregistrare J21/86/1994, CUI RO5227927, în 
vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate 
speciale, pe traseul Slobozia – Gheorghe Lazăr. 
               (2) Licenţa de traseu este valabilă până la data de 30.08.2018. 
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 Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica 
spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice - Autoritatea Judeţeană de 
Transport, spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa şi operatorului de 
transport rutier S.C. ȘTEFĂNESCU COM  S.R.L., urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Victor MORARU 

 

 
 
                                                                                                               Contrasemnează,              
                                                                                    Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                             Adrian –Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.39             Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                HAM 
Astăzi 22.09.2016                                                                                                                                   2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi 
reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia  în dosarul  nr. 1487/98/2016 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.7690  din 29.08.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 -adresa nr. R1/7830/02.07.2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 
 -Raportul  nr. 7691 din 29.08.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr. 8315 din 19.09.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 -prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. I alin. (2) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 
de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

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

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

consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia în dosarul  
nr. 1487/98/2016, până la soluţionarea definitivă și irevocabilă a acestuia. 
 

Art.2 Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor 
fi suportate, în condiţiile legii, din bugetul instituţiei prevăzute la art.1, prin grija 
managerului. 

 
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.  
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Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E  
 

         Victor MORARU 
 
 
 

                Contrasemnează 
                                                                         Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                                               Adrian Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.40                                                                                                                     Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                      DIG 
Astăzi 22.09.2016                                                                                                                                             2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

         Serviciului social cu cazare ”Centrul de Recuperare și 
            Reabilitare Neuropsihică pentru Adulţi - Movila” 

 
 Consiliul Județean Ialomița, 

Având în vedere: 
 -  Expunerea de motive nr. 8162 din 13.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Județean Ialomița, 
 Examinând: 
 - Adresa și Nota de fundamentare nr. 14988 din 06.09.2016 a Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;   

-  Raportul nr. 8175 din 14.09.2016 al Direcției Coordonare Organizare;      
 - Raportul nr. 8316 din 19.09.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații şi incompatibilități; 
 - Raportul nr. 8405 din 20.09.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență 
socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
      - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile  art. 2 alin.(2), art. 3 și anexa nr. 1 din Hotărârea de Guvern                     
nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor sociale; 
 - prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități,  

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

 
                                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a Serviciului social cu 
cazare ”Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică pentru Adulți - Movila”, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării, dată de la care orice altă dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea. 

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

comunica, spre ducere la îndeplinire,  direcției implicate din cadrul Consiliului Județean 
Ialomița și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița. 

 
 

 
    P R E Ş E D I N T E,  

 
Victor MORARU 

 
 
 
 

Contrasemnează 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.41                                                                                                         Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                    DIG 
Astăzi 22.09.2016                                                                                                                          2 ex. 
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        H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului social 
de zi ”Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia” 

 

 Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 8164 din  13.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Județean Ialomița, 
 Examinând: 
 - Adresa și Nota de fundamentare nr.14988 din 06.09.2016 a Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;   

- Raportul nr. 8177 din 14.09.2016 al Direcției Coordonare Organizare;      
 - Raportul nr. 8317 din 19.09.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații şi incompatibilități; 
 - Raportul nr. 8406 din 20.09.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență 
socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
      -  prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 -  prevederile  art. 2 alin.(3), art. 3 și anexa nr. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor sociale; 
 - prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități,  
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a Serviciului social de 
zi ”Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia”, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării, dată de la care orice altă dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea. 

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

comunica, spre ducere la îndeplinire,  direcției implicate din cadrul Consiliului Județean 
Ialomița și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița. 
 
 
 

   P R E Ş E D I N T E  
 

      Victor MORARU 
 
 
 
 
 
 

                                                             Contrasemnează 
                                                                          Secretarul judeţului Ialomiţa 

                   Adrian Robert IONESCU 
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Adoptată la Slobozia                                                                                                                    DIG 

Astăzi 22.09.2016                                                                                                                                2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a  

Serviciului social cu cazare ”Centrul de Îngrijire și Asistenţă Slobozia” 
 

 Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 8163 din 13.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Județean Ialomița, 
 Examinând: 
 - Adresa și Nota de fundamentare nr. 14988 din 06.09.2016 a Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;   

- Raportul nr. 8176 din 14.09.2016 al Direcției Coordonare Organizare;      
 - Raportul nr. 8318 din 19.09.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații şi incompatibilități; 
 - Raportul nr. 8407 din 20.09.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistență socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
      - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile  art. 2 alin.(2), art. 3 și anexa nr. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor sociale; 
 - prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități,  
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a Serviciului social 
cu cazare ”Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia”, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării, dată de la care orice altă dispoziție contrară își încetează 
aplicabilitatea. 

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

comunica, spre ducere la îndeplinire,  direcției implicate din cadrul Consiliului 
Județean Ialomița și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița. 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E  
 

      Victor MORARU 
 
 
 
 
 
 

                                                      Contrasemnează 
                                                                         Secretarul judeţului Ialomiţa 

                              Adrian Robert IONESCU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.43                                                                                                          Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                      DIG 
Astăzi 22.09.2016                                                                                                                                                                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
privind solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului Slobozia pentru trecerea 

din domeniul public al Municipiului Slobozia în domeniul public al Județului Ialomița a 
bunurilor imobile în care funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8036 din 09.09.2016, a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa ; 
          - Raportul nr. 8037 din 13.09.2016, al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 

- Raportul nr. 8408 din 20.09.2016  al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 8319 din 19.09.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, obligaţii și 
incompatibilităţi ; 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 45 alin. (3), coroborate cu prevederile art. 98, art. 91 alin. (1) lit. 

d) și alin. (5) lit. a) punctul 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică 
și regimul juridic al acesteia ; 

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 solicită Consiliului Local al Municipiului Slobozia 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, care au datele de 
identificare din anexa la prezenta hotărâre. 

 
  Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data 
comunicării. 
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Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Local al Municipiului Slobozia, 

Direcţiei Buget Finanţe și Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa  şi va fi publicată, prin grija Direcţiei 
Coordonare Organizare, pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Victor MORARU 
 
 
 

 
          Contrasemnează           
                                                                      Secretarul județului Ialomița,          
                                                                                        Adrian Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 44                                                                                                      Rd./Oc.                                                                        
Adoptată la Slobozia                                                                   DŞ 
Astăzi  22.09. 2016                                                     2 ex  
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 7692 din 29.08.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - adresa nr. 12181 din 03.08.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa; 

- Raportul nr. 7693 din 29.08.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare;     
 -Raportul nr. 8409 din 20.09.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 -Raportul nr. 8400 din 20.09.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură, 
 În conformitate cu: 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
Mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.954/2016 pentru 
aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto 
naţional; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.14/27.01.2016 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016, cu modificările și 
completările ulterioare;; 

- 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, 

- prevederile art.9 alin.(5) lit.a) 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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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”. 

 
Art.2 Se aprobă casarea unui număr de două autovehicule uzate din parcul auto 

propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, cu datele 
de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
 Art.3 Se aprobă achiziţionarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa a două autovehicule noi prin „Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto naţional”. 
 
 Art.4(1) Valoarea finanţării solicitate este de 13.000 lei, reprezentând prima de 
casare corespunzătoare a două autovehicule uzate. 
 (2) Diferenţa până la valoarea de achiziţie a autovehiculelor noi se asigură din 
sumele alocate prin bugetul propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016. 
 

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

  Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa şi direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  
 
 

P R E Ş E D I N T E  
 

           Victor MORARU 
 
 

           Contrasemnează 
                                                                         Secretarul judeţului Ialomiţa 

           Adrian Robert IONESCU 
 
 
 
 
Nr.45                                                                                                         Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                    DIG 
Astăzi 22.09.2016                                                                                                                                                                   2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului 
Fetești  asupra unor bunuri proprietatea publică a județului Ialomița, și darea 

acestora în administrarea Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia 
  

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 8161 din 13.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - hotărârea nr. 39/23.05.2002 a Consiliului Judeţean Ialomiţa privind 
transmiterea unor bunuri proprietate publică a judeţului Ialomiţa, din administrarea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Fetești; 
 - Adresa nr. 1979 din 11.07.2016  a Liceului Tehnologic Special                              
”Ion Teodorescu” Slobozia; 

- adresa nr. 7797 din 01.09.2016 a Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
-  Raportul nr. 8174 din 14.09.2016 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

           - Raportul nr. 8320 din 19.09.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 8340 din 19.09.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 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 și 2, art.120  din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
          - prevederile art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1(1) Se revocă dreptul de administrare acordat Consiliului Local al 
Municipiului Fetești prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 39/23.05.2002 
asupra unor spaţii proprietate publică a judeţului Ialomiţa, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Predarea-preluarea bunurilor imobile menţionate la alineatul precedent se 
face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de maxim 10 de 
zile de la data comunicării prezentei hotărâri Consiliului Local al Municipiului Fetești. 

 
Art.2(1) Se transmit în administrarea Liceului Tehnologic Special ”Ion 

Teodorescu” Slobozia imobilele proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, având  
datele de identificare şi funcţiunile prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 (2) Predarea-preluarea bunurilor imobile date în administrare potrivit 
alineatului (1) se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen 
de 10 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri titularului dreptului de 
administrare. 
 

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. 
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 Art.5 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 39/23.05.2002 
privind transmiterea unor bunuri proprietate publică a judeţului Ialomiţa, din 
administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Fetești, se abrogă. 
 

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

Art.7 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire,  Liceului Tehnologic Special “Ion Teodorescu” 
Slobozia, Consiliului Local al Municipiului Fetești şi Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

P R E Ş E D I N T E,  
 

     Victor MORARU 
 
 
 
 

                                                                  Contrasemnează, 
                                                                         Secretarul județului Ialomița 

           Adrian Robert IONESCU 
 

 

 

 

 

 

 
Nr. 46                                                                                                                                      Rd/Oc 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                    DIG 

Astăzi 22.09.2016                                                                                                                                2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea rectificării bugetului general  

al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 8267 din 15.09.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul nr. 8275 din 16.09.2016 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 8276 din 16.09.2016 al Direcţiei Buget Finanţe;   
 - Raportul nr. 8410 din 20.09.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi 
familie; 

- Raportul nr. 8321 din 19.09.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 
incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 8401 din 20.09.2016 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 8341 din 19.09.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr. 8373 din 20.09.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

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

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

 - prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2016; 
       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 privind 
adoptarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului  propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2016, pe 
secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate, la venituri în sumă de 
114.709,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 157.366,00 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. 
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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  
secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate, atât la venituri cât și la 
cheltuieli, în sumă de 14.288,00 mii lei, potrivit pct. II din anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2016, pe secţiuni, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate, atât la venituri cât și la cheltuieli, în sumă de 
1.269,00 mii lei, potrivit pct. III din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.4 Influenţele prevăzute la art. 1-3 sunt detaliate în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
 

Art.5  Se împuternicesc Direcţia Buget Finanţe și Direcţia Investiţii și Servicii Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi 
completările în structura bugetului judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza programelor, programul 
de investiţii publice şi în bugetul general consolidat, pe anul 2016. 

 

Art.6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate,  punerea în 
aplicare fiind asigurată Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

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

 

Art.8  Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
direcţiilor de specialitate implicate și instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
 

 PREŞEDINTE, 

Victor MORARU 

 

 
                                                                                                               Contrasemnează,              
                                                                                     Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                             Adrian –Robert IONESCU 
 

 

 

 
Nr.47                                          Rd/Oc                     

Adoptată astăzi 22.09.2016                                                                                                   HAM 

La Slobozia                                    2 ex.  
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    H O T Ă R Â R E 

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 61/30.09.2010  
privind aprobarea  „Documentului Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică  

şi Demografică a teritoriului județului Ialomița,  pe perioada 2009 – 2013,  
cu orizont  2013 – 2020, Realizarea Strategiei de dezvoltare a județului Ialomița” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 7410 din 17.08.2016 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 - Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 30.09.2010 privind 
aprobarea „Documentului Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio–Economică şi 
Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 
2013 – 2020”-„Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”, 
 Examinând: 
 - Raportul  nr. 7411 din 17.08.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr.8411 din 20.09.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 8322 din 19.09.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 8402 din 20.09.2016 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 8342 din 19.09.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 8374 din 20.09.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
În conformitate cu: 

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

- prevederile art. 58, 60 și 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 81 şi 82 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.I  Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61/30.09.2010 
privind aprobarea „Documentului Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică 
şi Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 
2013 – 2020, Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”, se completează 
după cum urmează: 
 
  1. Capitolul V, subcapitolul 5.3, secţiunea ” Direcţiile de dezvoltare ” se 
completează cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  2. Capitolul VI ” Portofoliul de proiecte, Planul de acţiune” se 
completează cu prevederile cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.II Completările prevăzute în anexele nr. 1și 2 la prezenta hotărâre se 

încorporează prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, de la data intrării sale în 
vigoare, în „Documentul Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi 
Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 
2013 – 2020, Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”, documentul 
final fiind publicat pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 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 de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
                                                    PREŞEDINTE, 

                                                 Victor MORARU 

 
 

                                                                                   Contrasemnează,              
                                                                   Secretarul  județului Ialomița 

                   Adrian –Robert IONESCU 
 
 
 

Nr.48                Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                     TGV 
Astăzi 22.09.2016                                                                                                                                    2 ex 
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H O T Ă R Â R E 
privind completarea  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 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr.8160 din 13.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Adresa nr. 2298 din 01.09.2016 a Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” 
Slobozia; 
 - Adresa nr. 10133 din 31.08.2016 a Inspectoratului Școlar Judeţean Ialomiţa; 
 - 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; 
           - Raportul nr.  8173 din 14.09.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr. 8343 din 19.09.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 8412 din 20.09.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială și familie; 

- Procesul verbal nr. 8496 din 22.09.2016  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,  se completează după cum urmează : 
 

1. La articolul 1 se introduce o nou liniuţă, care va avea următorul cuprins : 
”-  Oancea Stela.” 

 
 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. 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Victor MORARU 

                                                                                                      
 
 
 
                                                                                                               Contrasemnează 
                                                                                              Secretarul județului Ialomița, 
                                                                                                    Adrian-Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
 
Nr.49                                                              Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                                   DIG              
Astăzi 22.09.2016                                                                                                                                                                                   2ex       
                                                                                                                                                                     



Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

 

 
 

 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în  

Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Judeţean 
 de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.8216 din 14.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Adresa nr. 1467 din 05.09.2016 a Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională Ialomiţa; 

- Raportul nr. 8217 din 14.09.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 8344 din 19.09.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Procesul verbal nr. 8497 din 22.09.2016  al Comisiei de validare, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 32 lit.d) din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, 
asistenţa psihoeducaţională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a 
elevilor și a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale; 
 - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 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; 
 - prevederile Hotărârii nr. 84 din 05.12.2013 a Consiliului Judeţean Ialomiţa 
privind aprobarea indemnizaţiei de ședinţă pentru membrii Comisiei de Orientare 
Școlară și Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă                           
Educaţională Ialomiţa; 

- prevederile art.91 alin.(5) lit.a) pct.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1 Se desemnează doamna Beciu Elisabeta în calitate de reprezentant al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul 
Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa. 

 
Art.2 Pe perioada mandatului, doamna Beciu Elisabeta va beneficia de toate 

drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr.6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea școlară și orientarea profesională a 
copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

 
Art.3 De la data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

nr.83 din 05.12.2013 se abrogă. 
  
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1, Centrului Judeţean de 
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa, precum şi doamnei Popescu Liliana, spre 
ştiinţă, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
P R E Ş E D I N T E  

 
Victor MORARU 

 
 
 
 

                                                                  Contrasemnează, 
                                                                              Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                               Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în  
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa  

  
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.7694 din 29.08.2016 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
Examinând: 
- adresa nr. 4 din 05.08.2016 a Comitetului de Organizare a Activităţilor de 

Nominalizare a Membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 7069 din 05.08.2016; 

- Raportul nr.7695 din 29.08.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
-Raportul nr.8323 din 19.09.2016 al Comisiei juridice de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
- Proces – verbal nr.8498 din 22.09.2016 al Comisiei de validare,  

 În conformitate cu: 
 -prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 4 – 9 şi art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.787/2002; 

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

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 Se desemnează 6 (şase) consilieri judeţeni, în calitate de membri ai 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, după cum urmează: 
 - Bănescu Viorel - Vivari 
 - Chidu Tudoriţa 
 - Crunţeanu Daniel - Eugeniu 
 - Ianc Ion - Octavian 
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 - Nunu Ion 
 - Rădulescu Ciprian Viorel 

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

comunicării. 
  

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare 
Organizare, persoanelor nominalizate la art.1 şi spre ştiinţă Comitetului de Organizare 
a Activităţilor de Nominalizare a Membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, 
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 desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în  

Comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director la Centrul Județean de 

Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa și Liceul Tehnologic Special             

”Ion Teodorescu” Slobozia și în Comisiile de contestații 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 8491 din 22.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Adresele nr. 1630/15.09.2016 și nr. 1787/22.09.2016 ale Centrului Judeţean de 
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa; 
 - Adresele nr. 2533/16.09.2016 și nr. 2726/22.09.2016 ale Liceului Tehnologic 
Special ”Ion Teodorescu” Slobozia; 
 - adresa nr. 11828 din 21.09.2016 a Inspectoratului Școlar Judeţean Ialomiţa; 

- Raportul nr. 8492 din 22.09.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr. 8495 din 22.09.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Procesul verbal nr. 8499 din 22.09.2016  al Comisiei de validare cu privire la 

rezultatul numărării voturilor exprimate privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de concurs şi în Comisia de contestaţii pentru 
ocuparea funcţiei de director la Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională Ialomiţa; 

- Procesul verbal nr. 8500 din 22.09.2016  al Comisiei de validare cu privire la 
rezultatul numărării voturilor exprimate privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de concurs şi în Comisia de contestaţii pentru 
ocuparea funcţiei de director la Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia,
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 11 alin.(3) lit.a) și art. 19 alin.(4) lit.b) pct. (iii) din Anexa la 
Ordinul ministrului educaţiei naţionale și cercetării știinţifice nr. 5080/2016 pentru 
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar; 
 - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 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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- prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și alin.(5) lit.a) pct.1 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 desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Ialomiţa în comisia de 
concurs pentru ocuparea funcţiei de director la Centrul Judeţean de Resurse şi de 
Asistenţă Educaţională Ialomiţa și în comisia de contestaţii, prevăzuţi în anexa nr. 1 
care  face integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Ialomiţa în comisia de 

concurs pentru ocuparea funcţiei de director la Liceul Tehnologic Special ”Ion 
Teodorescu” Slobozia și în comisia de contestaţii, prevăzuţi în anexa nr. 2 care  face 
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 comunică, 
spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate în anexele nr. 1 și 2, şi, spre ştiinţă, 
Centrului Judeţean de Resurse  şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa și Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
P R E Ş E D I N T E  

 
Victor MORARU 

 
 
 
 

                                                                    Contrasemnează, 
                                                                           Secretarul judeţului Ialomiţa 

           Adrian Robert IONESCU 
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Anexa nr. 1 

la HCJ Ialomița nr. 52/22.09.2016 

 

 

 

Reprezentanții Consiliului Județean Ialomița în  

Comisia de concurs și  Comisia de contestații pentru ocuparea funcției de director la  

Centrul Județean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa   

 

 

 

 

 Comisia de concurs : 

 

1. Doamna  Oancea Stela – consilier judeţean 

2. Domnul Crunţeanu Daniel – Eugeniu – consilier judeţean 

 

 

 

 

Comisia de contestații : 

 

1. Domnul Grigore Emil – Cătălin – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Ialomiţa 

2. Doamna  Chidu Tudoriţa – consilier judeţean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 

la HCJ Ialomița nr. 52/22.09.2016 

 

 

 

Reprezentanții Consiliului Județean Ialomița în  

Comisia de concurs și  Comisia de contestații pentru ocuparea funcției de director la  

Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia   

 

 

 

 

 Comisia de concurs : 

 

1. Domnul Grigore Emil – Cătălin – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Ialomiţa 

2. Doamna  Chidu Tudoriţa – consilier judeţean 

 

 

 

 

Comisia de contestații : 

 

1. Doamna  Oancea Stela – consilier judeţean 

2. Domnul Crunţeanu Daniel – Eugeniu – consilier judeţean 
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