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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 „Modernizare                                   
DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulniţa-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 8957 din 05.10.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 8968 din 06.10.2016 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 9300 din 17.10.2016  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 9373 din 18.10.2016 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 „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulniţa-
Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000”, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
„Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulniţa-Cosâmbești-Mărculești Km 
57+000 – Km 84+000”, după cum urmează : 
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a) valoarea totală a investiţiei : 33.090,77 mii lei cu TVA, din care Construcţii 

Montaj (C+M) 29.841,88 mii lei cu TVA; 
b) perioada de execuţie : 12 luni; 
c) lungime drum modernizat : 24,772 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  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de   
Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de 

investiţii „Modernizare DJ 102 H Colelia – Cocora Km 45+400 – km 58+775” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 8957 din 05.10.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 8968 din 06.10.2016 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 9301 din 17.10.2016  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 9374 din 18.10.2016 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 „Modernizare DJ 102 H Colelia – Cocora Km 45+400 –                                     
km 58+775”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
„Modernizare DJ 102 H Colelia – Cocora Km 45+400 – km 58+775”, după cum urmează : 
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a) valoarea totală a investiţiei : 23.539,59 mii lei cu TVA, din care Construcţii 

Montaj (C+M) 21.233,31 mii lei cu TVA; 
b) perioada de execuţie : 12 luni; 
c) lungime drum modernizat : 13,375 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  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de   

Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de 
investiţii „Restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9080 din 11.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 9082 din 11.10.2016 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 9302 din 17.10.2016  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 9375 din 18.10.2016 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 pentru Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1- Conservarea, 

protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, din cadrul 
Programului Operaţional Regional  2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile 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 „Restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul 
de Floci”, 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 
„Restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”, după cum 
urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 12.503,178 mii lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 10.327,800 mii lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie : 40 luni; 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget 
Finanţe 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 „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9079 din 11.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 9081 din 11.10.2016 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr.9303 din 17.10.2016  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 9376 din 18.10.2016 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 pentru Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1- Conservarea, 

protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, din cadrul 
Programului Operaţional Regional  2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile 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 „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”, 
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 
„Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”, după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 3.033,107 mii lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 1.701,435 mii lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie : 31 luni; 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe 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 execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa,  

la trimestrul III, anul 2016 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 9183 din 12.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul nr.9184 din 12.10.2016 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Raportul nr.9377 din 18.10.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură, 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/200,  republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1 Se aprobă execuţia bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III,  

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

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija Direcţiei 
Coordonare Organizare. 

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

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

site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
                     
 
 

P 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 rectificării bugetului general  

al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 9241 din 14.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

 Examinând: 
 - Raportul nr. 9242 din 14.10.2016 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 9243 din 14.10.2016 al Direcţiei Buget Finanţe;   
 - Raportul nr. 9369 din 18.10.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială 
şi familie; 

- Raportul nr. 9341 din 18.10.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 
incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 9378 din 18.10.2016 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 9363 din 18.10.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr. 9304 din 17.10.2016 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 14.299,00 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 1.295,00 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. 58                                                       Rd/Oc                     
Adoptată astăzi  20.10.2016                                                                                                                  HAM 
La Slobozia                                                     2ex.                                                                                            
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H O T Ă R Â R E 
 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al  

Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016 
 

  
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9260 din 14.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 

 Examinând: 
 - adresa nr. 10836 din 07.10.2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia 
privind rectificarea bugetului propriu; 
 - Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia      
nr. 18 din 13.10.2016 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 

 - Raportul  nr. 9261 din 14.10.2016 al Direcţiei Buget Finanţe;  
 - Raportul nr.9370 din 18.10.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 
- Raportul nr. 9342 din 18.10.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Raportul nr. 9379 din 18.10.2016 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură; 
 În conformitate cu : 
 - 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; 
 - prevederile art. I pct. 1, art. 3^2 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 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 70.350,00 mii lei, la 
cheltuieli în sumă de 72.539,00 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, programul de investiţii publice și fondul 
salariilor de bază, 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 al Consiliului Judeţean Ialomiţa 
și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE, 

            Victor MORARU 

                                                                     

                                                                                                              Contrasemnează, 

                                                                           Secretarul  județului Ialomița 
                     Adrian –Robert IONESCU 

 
 
Nr. 59                          Rd/Oc 
Adoptată astăzi 20.10 .2016                                                                                                 HAM 

La Slobozia                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2017, pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 9179 din 12.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul nr. 9180 din 12.10.2016 al Direcţiei Buget Finanţe ; 
 - Adresa nr.1765 din 26.08.2016 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa; 
 - Adresa nr. 782 din 26.08.2016 a Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa; 
 - Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 46227/2016, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 7751 din 05.10.2016; 
 - Raportul nr.9380 din 18.10.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 9371 din 18.10.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - Raportul nr. 9343 din 18.10.2016 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 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, 
 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 Planul de ocupare centralizat a funcţiilor publice, pe anul 2017, la 
nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a instituţiilor publice subordonate, conform 
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2017, pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr. 1a car eface 
parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
 
 Art.3 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2017, pentru 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, conform anexei nr. 1b  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.4 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2017, pentru 
Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa, conform anexei nr. 1c care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 
 Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 
01.01.2017. 
 
 Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, precum şi, spre ştiinţă, Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Victor MORARU 
 
                                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                     Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                 Adrian Robert IONESCU 
 
 
 
Nr. 60             Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                 TGV 

Astăzi  20.10.2016                                                                                                               2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
privind validarea membrilor desemnaţi ai 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa  
  

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.9077 din 11.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
- Raportul nr. 9078 din 11.10.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
-  Raportul nr. 9344 din 18.10.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 

incompatibilităţi; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 51 din 22.09.2016 privind desemnarea 
consilierilor judeţeni în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa; 
 - Adresa nr. 7068 din 10.08.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind 
desemnarea reprezentanţilor comunităţii în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Ialomiţa; 
 - Procesul verbal nr. 8 din 06.10.2016 a Comitetului de organizare al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Române, republicată, cu modificările ulterioare,  
 - prevederile Hotărârii Guvernului României nr.787/2002 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; 

- 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 validează membrii desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Ialomiţa, după cum urmează : 
   
 1. Constantin MARIN  - Subprefect al judeţului Ialomiţa 
 2. Dorin Valentin CONDRUZ - Inspector Şef al Inspectoratului Judeţean de  
        Poliţie Ialomiţa  
 3. Ionel MIHAILUC   - Inspector Şef al Inspectoratului Judeţean de  
        Jandarmi Ialomiţa 

4. Dan Nicolae CIOMPEC - Inspector Șef al Inspectoratului Judeţean de Urgenţă   
”Barbu Catargiu” 



 

 5. Laurenţiu ABAZA   - Șeful Poliţiei Locale Slobozia 
 6. Viorel Vivari BĂNESCU  - consilier judeţean 
 7. Tudoriţa CHIDU   - consilier judeţean 
 8. Daniel Eugeniu CRUNȚEANU - consilier judeţean 
 9. Ion Octavian IANC  - consilier judeţean 
 10. Ion NUNU   - consilier judeţean 
 11. Ciprian Viorel RĂDULESCU - consilier judeţean 
 12. Mihaela DIMA   - reprezentant al comunităţii 
 13. Dumitru CIOBOATĂ  - reprezentant al comunităţii  
 14. Ion SANDU   - reprezentant al comunităţii 
 15. Adrian NEAGU   - reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor 

 
Art. 2 Membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa îşi exercită mandatul 

până la data următoarelor alegeri locale pentru Consiliul Judeţean Ialomiţa, urmând ca după 
alegerile locale să fie desemnată o altă componenţă, în condiţiile legii. 

 
 Art. 3 Calitatea de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa se pierde 
în cazul în care titularul nu mai îndeplineşte funcţia care a determinat desemnarea sa, iar 
pentru reprezentanţii comunităţii, în situaţia în care îşi schimbă domiciliul în altă unitate 
administrativ-teritorială ori ca urmare a revocării lor. 
 
 Art.4 Pentru activitatea desfășurată în plen şi în comisii membrii Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică Ialomiţa beneficiază de o indemnizaţie de ședinţă în cuantum de 5 % din 
indemnizaţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, calculată pentru câte o ședinţă lunară 
de plen și câte una de comisii. 
 

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

Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată, 
spre aducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1 şi spre ştiinţă Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, 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. 61                                                                                                         Rd/Oc 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                    DIG 
Astăzi 20.10.2016                                                                                                                                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. SECOMI TRAVEL S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean                         
de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Sudiţi-Țăndărei-Slobozia-Ivănești 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 9026 din 10.10.2016 a Președintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
          - cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 8636 din 27.09.2016 prin 
care  operatorul de transport rutier S.C. SECOMI TRAVEL S.R.L. a solicitat acordarea  
licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane, 
prin curse regulate speciale,  pe traseul Sudiţi - Țăndărei – Slobozia - Ivănești;  

 - referatul nr. 9005 din 07.10.2016 al Autorităţii Judeţene de Transport -  Direcţia 
Investiţii și Servicii Publice; 
         - avizul nr. 1309 din 07.10.2016  al Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa;            
         -  raportul nr. 9038 din 10.10.2016 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
         - raportul nr. 9305 din 17.10.2016 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. SECOMI TRAVEL S.R.L., cu sediul în municipiul Slobozia, bulevardul Matei Basarab,                         
nr. 5, bloc MB5, scara A, apt. 14, judeţul Ialomiţa, nr. de înregistrare J21/263/2004,                           
CUI RO16542911, în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de 
persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Sudiţi - Țăndărei – Slobozia - Ivănești. 
                (2) Licenţa de traseu este valabilă până la data de 25.08.2017. 
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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. SECOMI TRAVEL  S.R.L., urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Victor MORARU 

 

 
 
                                                                                                               Contrasemnează,              
                                                                                     Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                             Adrian – Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 62              Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                  HAM 
Astăzi 20.10.2016                                                                                                                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care  

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

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 9028 din 10.10.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 -  Nota de fundamentare a Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” 
Slobozia comunicată cu adresa nr. 3031 din 06.10.2016; 
 - Hotărârea nr. 162 din 29.09.2016 a Consiliului de administraţie al Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia; 
          - Raportul comun nr. 9148 din 12.10.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare și 
Direcţiei Buget Finanţe; 
          - Raportul nr. 9381 din 18.10.2016 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 
          - Raportul nr. 9364 din 18.10.2016 al Comisiei pentru  învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 În conformitate cu: 

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

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

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

 -  prevederile Legii nr. 339/2015  privind bugetul de stat pe anul 2016, cu 
modificările și completările ulterioare; 

       - 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, 
 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(1)  Se aprobă acordarea unui  număr de 15 burse de ajutor social, elevilor 
care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu”Slobozia, 
pentru semestrul I al anului școlar 2016-2017, începând cu data de 01.11.2016. 
                    (2) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabilește la suma                             
de 80 lei/elev/lună, în raport de integralitatea îndeplinirii criteriilor generale și 
specifice de acordare a acestor burse. 
                   (3) Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care 
atestă îndeplinirea condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social și stabilirea listei 
beneficiarilor acestor burse aparţine în integralitate comisiei de atribuire a burselor 
constituită la nivelul unităţii de  învăţământ. 
 
   Art.2 Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul propriu al Judeţului 
Ialomiţa, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetul 
unităţii de învăţământ. 
         

Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
          Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare 
Organizare, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe și Liceului Tehnologic 
Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 

 PREŞEDINTE, 
 

Victor MORARU 
 
 
 
                                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                     Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                 Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 
privind acordarea de granturi în cadrul acțiunii ”Premii de excelență pentru 

olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat,  
pentru anul  școlar 2015 - 2016 ” 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 9235 din 14.10.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
          -   Raportul comun nr. 9236 din 14.10.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare 
și Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Adresa nr. 10622 din 04.10.2016 a Ministerului Educaţiei Naţionale și 
Cercetării Știinţifice; 
          - Raportul nr. 9382 din 18.10.2016 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 
          - Raportul nr. 9365 din 18.10.2016 al Comisiei pentru  învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe, 
 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. 107 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 536/2016 privind stimularea 
performanţei școlare înalte din învăţământul preuniversitar;  

- prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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

       - 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, 
 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 acţiunea ”Premii de excelenţă pentru olimpicii ialomiţeni din 
învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2015 - 2016” prin finanţarea 
suplimentară din bugetul Judeţului Ialomiţa pentru acordarea de granturi unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat ialomiţene cu rezultate deosebite în domeniul 
performanţelor școlare. 
 

Art.2 Acordarea granturilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
ialomiţene cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor școlare în anul școlar 
2015 – 2016 se realizează pe bază de contract de finanţare, conform Metodologiei 
prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 Se împuternicește domnul Victor Moraru – Președintele Consiliului 

Judeţean Ialomiţa să semneze cu unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
ialomiţene cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor școlare în anul școlar 
2015 – 2016 contractul de finanţare privind acordarea granturilor, conform 
modelului cadru prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
   Art. 4 Cuantumul finanţării este prevăzut în bugetul general 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 Buget Finanţe și, spre știinţă, 
Inspectoratului Școlar Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
                                                                PREŞEDINTE, 

Victor MORARU 

 
                                                                                                 Contrasemnează,              
                                                                                Secretarul  județului Ialomița 

                         Adrian –Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind desemnarea reprezentanților Județului Ialomița în Adunarea Generală a 

Acționarilor și Consiliul de Administrație din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Situații de Urgență Sud Muntenia” 

   
  Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.9130 din 11.10.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - adresa nr. 114 din 04.10.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”;  
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 44 din 15.07.2009 privind 
asocierea judeţului Ialomiţa cu judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova 
şi Teleorman în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii 
de Urgenţă Sud Muntenia” pentru realizarea proiectului „Achiziţionare echipamente 
specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în 
situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului 
ajutor calificat”; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 70 din 16.11.2012 privind iniţierea 
şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru 
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi 
pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în 
Regiunea Sud Muntenia - etapa a II-a”, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, cu modificările și completările ulterioare;   

- Raportul nr.9131 din 11.10.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr.9345 din 18.10.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
- Proces – verbal nr. 9481 din 20.10.2016 al Comisiei de validare,  

 În conformitate cu: 
         - prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de 
Urgenţă Sud Muntenia”, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
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În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 Domnul Victor Moraru, Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, se 
desemnează reprezentantul judeţului Ialomiţa în Adunarea Generală a Acţionarilor a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”. 
 
 Art.2  Domnul Grigore Emil Cătălin  se desemnează  reprezentantul judeţului 
Ialomiţa în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”. 

 
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, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” şi persoanelor prevăzute la art.1, 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 
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H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie  
al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 9126 din 11.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Adresa nr.16167 din 10.10.2016 a Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate 
Ialomiţa; 

   - Raportul nr. 9128 din 11.10.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 9372 din 18.10.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Proces – verbal nr. 9482 din 20.10.2016 al Comisiei de validare,  
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.297 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.91 alin.(5) lit.a) pct.3 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 domnul Matache Anton în calitate de membru în Consiliul de 

Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa. 
 
Art.2 (1) Mandatul persoanei nominalizate la art. 1 este de 4 ani. 
          (2) Pe perioada mandatului reprezentantul Consiliului Judeţean Ialomiţa în 

Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa poate fi 
revocat din funcţie de către autoritatea care l-a desemnat. Acesta va beneficia de 
drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006  privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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



Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

 
 
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 

spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă, Casei Judeţene de 
Asigurări de Sănătate 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 
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H O T Ă R Â R E 

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

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.9262 din 14.10.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Raportul nr. 9263 din  14.10.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 9366 din 18.10.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Proces – verbal nr.9483 din 20.10.2016 al Comisiei de validare,  
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 551/2016 privind acordarea titulaturii 
de muzeu de importanţă naţională Muzeului Agriculturii Slobozia, precum şi 
pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia; 
 - prevederile art. 27 din Legea muzeelor și a colecţiilor publice nr. 311/2003, 
republicată; 

- prevederile art.91 alin.(5) lit.a) pct.4 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul 

de administraţie al Muzeului Naţional al Agriculturii următorii : 
- Domnul Ianc Ion Octavian 
- Domnul Gore Mihai. 
 
Art.2 Consiliul de administraţie își desfășoară activitatea în condiţiile Legii                           

nr. 311/2003 și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului 
Naţional al Agriculturii. 
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Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează 

aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 120/17.12.2015 privind 
desemnarea componenţei Consiliului de administraţie al Muzeului Agriculturii 
Slobozia. 

 
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, persoanelor nominalizate la art.1 şi, spre 
ştiinţă, Muzeului Naţional al Agriculturii, 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 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 25.09.2015 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare al Muzeului Agriculturii Slobozia   

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 9097 din11.10.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 25.09.2015 privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare al Muzeului Agriculturii 
Slobozia; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 67 din 20.10.2016 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie 
al Muzeului Naţional al Agriculturii; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32 din 23.03.2016 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 4/27.02.2009 privind însușirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 21.04.2016 privind 
aprobarea organigramei și  statului de funcţii ale Muzeului Agriculturii Slobozia, 
instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 551 din 27.07.2016 privind acordarea titulaturii de 
muzeu de importanţă naţională  Muzeului Agriculturii Slobozia, precum și pentru 
aprobarea schimbării denumirii acestuia; 
 - Adresa nr. 858 din 24.08.2016 a Muzeului Naţional al Agriculturii; 
 - Raportul nr. 9098 din 11.10.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 9346 din 18.10.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 9367 din 18.10.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
        - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și d), alin. (2) lit. c), alin. (5)  lit. (a) pct. 4 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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 - prevederile art.59, art. 61 și art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
        - prevederile art. 80 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 
29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I Titlul Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 25.09.2015 se 
modifică și va avea următorul cuprins: ”Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcţionare al Muzeului Naţional al Agriculturii”. 

 

Art.II Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 25.09.2015 se 
modifică după cum urmează: 
1. Articolul  7 alin. (2) lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 “ Biserica de lemn “Sf. Nicolae”, B-dul Matei Basarab nr. 10, Slobozia ”. 
2. Articolul  10 alin. (2) lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 “ organizează, prezidează şi desemnează secretarul (care nu are drept de vot) al 
Consiliului de Administraţie ”. 
3. Articolul  13 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“ Componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea: 
           Preşedinte:  - manager 
   Membri:   - şef Serviciu Patrimoniu 
         - şef Serviciu Financiar 
      - reprezentant desemnat de Consiliul Judeţean Ialomiţa 
     - reprezentant desemnat de Consiliul Judeţean Ialomiţa 
  Secretar:  desemnat de președinte, fără drept de vot.”. 
 4. Articolul  16 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“ Componenţa Consiliului Știinţific este stabilită prin decizia managerului şi va fi  
următoarea: 

          Preşedinte:  - manager 
  Membrii  - şef Serviciu Patrimoniu 
         - şef Serviciu Financiar 
      - bibliotecar 
         - muzeograf 
      - conservator 
 Secretar:   - muzeograf 
 Membri supleanţi: 
     - muzeograf 
     - muzeograf 
     - muzeograf 
     - muzeograf.”. 
5. Articolul 27 se abrogă. 
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 Art.III În cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcţionare sintagma 
”Muzeul Agriculturii Slobozia” se înlocuiește cu sintagma ”Muzeul Naţional al 
Agriculturii”. 
 
 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, Muzeului Naţional al Agriculturii, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
 PREŞEDINTE, 

 
Victor MORARU 

 
 
 
 

       Contrasemnează, 
                        Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                                                                       Adrian-Robert IONESCU 
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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  

SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, pe anul 2016 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
-Adresa nr. 1071 din 07.10.2016 a S.C. Drumuri și Poduri S.A.; 

 -Expunerea de motive nr.9125 din 11.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând : 

-Raportul nr. 9127  din 11.10.2016  al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr.9306 din 17.10.2016  al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
- Raportul nr.9383 din 18.10.2016 al Comisiei economico-financiară şi agricultură; 
-Nota de fundamentare nr. 9192 din 13.10.2016 a S.C. Drumuri şi Poduri S.A. 

Ialomiţa, 
În conformitate cu : 
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) punctul 12. din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 4 alin. (2) lit.a), ale art. 7 și art. 10 alin. (2) și (4) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 26 din 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 
 -prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 20 din 07.01.2016 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor 
de fundamentare a acestuia, 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2016, al 

S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 1-5 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 



Cod FP -07-06, vers.1 

 
 

Art.2. Nivelul cheltuielilor aprobate reprezintă limita maximă ce nu poate fi 
depăşită decât în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
dacă sunt realizate veniturile prevăzute, proporţional cu nivelul de realizare a acestora. 

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

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

comunica, spre ducere la îndeplinire, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Victor MORARU 
 
 
 
 

       Contrasemnează, 
                        Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                                                                       Adrian-Robert IONESCU 
 

 
 
 
 
Nr. 69 
Adoptată la Slobozia 
Astăzi 20.10. 2016                                                                                                                       
 
 

Rd/Oc                                                                                                                                     
                                                     Şt.D. 

2ex. 
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