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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului general
al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4963 din 11.06.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din 19.05.2015
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului
judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 5418 din 26.06.2015 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr.5517 din 30.06.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială
şi familie;
- Raportul nr. 5564 din 30.06.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi
incompatibilităţi;
- Raportul nr. 5549 din 30.06.2015 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Raportul nr. 5509 din 30.06.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret,
colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 5521 din 30.06.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu :
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin.(3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin.(4) lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 19 alin.(2) şi art. 36 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7/10.02.2015 privind adoptarea
bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015;
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 2015, pe
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de
149.982,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 149.991,00 mii lei cu un deficit de 9,00 mii lei,
potrivit pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, al
instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2015, pe capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, în sumă de 1.277,00 mii lei, la
cheltuieli în sumă de 1.281,00 mii lei, cu un deficit de 4,00 mii lei, potrivit pct. II din anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Influenţele prevăzute la art. 1 şi art. 2 sunt detaliate în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului
judeţului Ialomiţa, sinteza programelor, programul de investiţii publice şi în bugetul general
consolidat, pe anul 2015.
Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate, punerea în
aplicare fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Art. 6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art. 7 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată
direcţiilor de specialitate implicate şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa,
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Nr.54
Adoptată astăzi 02.07.2015
La Slobozia

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
RC
2 ex.
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HOTĂRÂRE

privind rectificarea anexei nr. 4b şi modificarea anexei 5b la Hotărârea Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013, privind aprobarea organigramei şi statului
de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4968 din 11.06.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar
faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- adresa nr. 953 din 12.06.2015 a Muzeului Judeţean Ialomiţa;
- anexele nr. 4b şi 5b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub
autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;
- anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34 din 28.05.2015 privind
modificarea anexelor nr. 1a, 1b, 3a, 3b şi 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din
16.09.2013, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură
aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare,
Examinând:
- Raportul nr. 5311 din 24.06.2015 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 5565 din 30.06.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi
incompatibilităţi;
- Raportul nr. 5550 din 30.06.2015 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Raportul nr. 5518 din 30.06.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi
familie;
- Raportul nr. 5510 din 30.06.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret,
colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor
masuri financiare;
- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată;
- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice;
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- prevederile Legii nr. 92/2014 privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice
locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice;
- prevederile Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 2 din 11 martie 2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7 din 10.02.2015 privind aprobarea
bugetului general al judeţului Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 82 şi art. 85 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 În anexa nr. 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013, cu
modificările ulterioare, la nr. crt. 24 în loc de ” 2 funcţii de execuţie de referent, treapta IA, studii
medii” se va citi ”1 funcţie de execuţie de referent, treapta IA, studii medii”.
Art.2(1) Anexa nr. 5b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013 privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
- postul de la nr. crt. 20 din statul de funcţii, de referent, treapta I, studii medii, se
transformă în referent de specialitate, gradul III, studii superioare;
- postul de la nr. crt. 25 din statul de funcţii, de referent, treapta IA, studii medii, se
transformă în referent de specialitate, gradul III, studii superioare.
(2) Se aprobă statul de funcţii, actualizat, al Muzeului Judeţean Ialomiţa, şi se înlocuieşte
anexa nr. 5b la la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013 cu anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art. 4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre
ducere la îndeplinire Muzeului Agriculturii Slobozia, Muzeului Judeţean Ialomiţa şi direcţiilor
implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Nr.55
Adoptată la Slobozia
Astăzi 02.07.2015

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV

Cod FP -07-06, vers.1

' Anexa
,LA
HOTARAREA
CoIVSIUULIJI

CONSILIULJUDETEANIALOMITA
MUZEUL JUDETEAN IALOMITA

JUDETEAN
IALOMITA
t\/R.55/ 02.07.2015
S TA T

Nr.
cr1.

DE

F UNCT I I
H

cS

STRUCTURA

Funclia contractuald

(g
CJ

cd
.<

f4v
a

de

Functia

conducere

MANA(]RR/T}TRF,(-TOR*

Serviciul Arh eolo sie- Isto r i e-Etnosr afte
2 Sefserviciu
5 Cercetatorstiintific
stiintific
T Cercetator
Muzeoqraf
5
6 Muzeooraf
7 Muzeograf
8 Muzeograf
9 Muzeograf
10 Muzeoqraf
Muzeograf
Serv ic i ul F in anciar-C ont abil-A dminis tr ativ
l2 Sefserviciu
13 Contabil
I 4 Referentde specialitate
1 5 iof.er
16 Inqriiitor
t 7 Ingrijitor

1 8 Muncitorcalificat
1 9Tehnicianproiectant
2 0 Referentde specialitate

1
I
I

I

I

I

S

1

il
iII
III

s

I
i

IA
IA
IA

|i

r-

I

I
I
I

IA

t

S
S
S
S
S
S
S
S
S
M
S

1

ri

1
1
1
I

I

I
1
I

I
I
I

I

I

'|

m
1
1
I

22 Supraveghetormuzeu

I

Z)

26 Restaurator
Restaurator
2 8 Restaurator
29 Restaurator
30 Conservator
31 Conservator

a

z

I

2T Supraveghetormuzeu
muzeu
Supraveghetor
Referent
de
specialitate
24
2 5 Referentde specialitate
Comnartiment r estaur ar e-Conserv ur e

U)

-

fr

de executie

k
-d

I

1

m

1

IA
I

I

I

I
I

IA
I

NR. TOTAL FTINCTIICONTRACTUALEDE CONDUCERE aJ
28
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALEDE EXECUTIE
*) Salarizarease face conform contractului de management.

I

M
S
M
G
M
S
S

I

S
M
M
S
M
S

I

1
I
I

1
I

1
I
I
1

1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatului evaluării finale a
managementului Muzeului Agriculturii Slobozia
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.4964 din 22.06.2015, a vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii
controlului judiciar faţă de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr.5286 din 23.06.2015 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr.5511 din 30.06.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr.5519 din 30.06.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- contractul de management nr. 54 din 2011, al domnului Petre Gheorghe,
În conformitate cu:
- prevederile art. 37 alin. (2), 41 alin. (1) şi 42 alin. (4) ale Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de
cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1301/2009 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al
raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele
de management, pentru instituţiile publice de cultură;
- prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean
Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr. 20 din 25.02.2014;
- 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 aprobă rezultatul evaluării finale a managementului Muzeului
Agriculturii Slobozia, pentru perioada 2011-2015, astfel cum acesta este consemnat
în anexele nr.1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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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 aducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului
Judeţean Ialomiţa, Muzeului Agriculturii Slobozia, precum şi domnului Petre
Gheorghe, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Nr.56
Adoptată la Slobozia
Astăzi 0.07.2015

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian-Robert IONESCU

Rd./Oc.
DŞ
2 ex.

Cod FP -07-06, vers.1

laHoidrarea
cJIalomifa
m._56

*"*ufril
orn 02.07.

XJh
RSIVIJ&F-I
3ff-SM
L!Ut J[' E}ETEAF{
ITA
C$[*I$I
Tel.: 0243230200
Fa-x:0?43 23AX5*

Slobozia- Piata RevolutieiNr. 1

rveb : rr:lvrr^"ci
c rret.ro
e-rnail: cj i{*)cicnet.ro

Comisia de evaluare constituitd potrivit prevederilor
Hotararii nr. 43 din 28.05.2015
a Consiliului Judelean lalomi\a

Nr.fO#f ainlf.a6 2ors
PROCES-VERBAL
tncheiat astdzi, 15.06.2015,urmare analizei raportului de activitatepentru
perioada 20I 1-20I 5 privid evaluareafinald a managementului
M uzeului Agriculturii Slobozia

Comisia de evaluare final[ numiti prin Hotf,rAreaConsiliului Jude{eanIalomila nr.
43128.05.2015,
intrunitd astdzi, 15.06.2075,ora 10,00 la sediul Consiliului JudefeanIalomifa,
asiguratin perioada20II-2015 de cdtredomnul
procedeazdla evaluareafinald a managementului
PetreGheorghe,manageral MuzeuluiAgriculturii Slobozia.
Regulamentuluide organizaregi desfrgurare
activitateacu respectarea
Comisiaigi desfEqoard
a evalu6rii managementuluiinstituliilor de culturd aprobat prirr Hotir6rea Consiliului Judelean
4.
Ialomilanr. 20125.02.201
probei de anahzda raportului de activitate privind evaluareafinald a
Pentru desfEgurarea
Raportuluide activitatepentruperioada2011-2015depusde citre domnul GheorghePetre,manager
Muzeul Agriculturii Slobozia,membrii comisiei de evaluarefinal5, au stabilit punctajul primei
etapede analizda raportului de activitate.
In urma studierii qi evaludrii raportului de activitate in corelare cu referatele-analizd
intocmite de secretariatulcomisiei 9i cu contractulde management,notele acordatepentru fiecare
criteriu sunt inscrise in fiqele individuale completatede membrii comisiei, calculdndu-se astfel
media acestora din care rezultdnota A dupd cum urmeazd:
Nr.
crt.

Numelegi prenumele
manageruluievaluat
GheorshePetre

Nota A

I q3

Prima etapdde analizda raportuluide activitateesteprecedatdde etapaa douacareconstdin
susfinerearaportului de activitatede cdtre domnul GheorghePetre,managerMuzeul Agriculturii
Sloboziain cadrul unui interviu, consemnatdintr-un proces-verbalal etapeide suslinereprintr-un
interviu al raportului de activitate.
Drept pentrucares-aincheiatprezentulproces-verbal.
Comisia de evaluare:
ConstantinPATRA$CU

- pregedinte

Mariana-GeorgetaCODLEANU-membru

$tefanDOBRI$

-membru

Secretariatul comisiei.
TanugaNASTASE
GheorghilaDIACONESCU
MARIN
Roxana-Hermina
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Comisia de evaluare constituitd potrivit prevederilor
Hotdrarii nr. 43 din 28.05.2015
a Consiliului Judelean lalomi\a

*.5olg ding.o6;)ors
PROCES-VERBAL
incheiat ustdzi, 15.06.2015,Lffmaresus{inerii raportului de activitatepentru perioada 2011-2015
privid evaluareafinald a managementuluiM uzeului Agricult urii Slobozia
in urma susfineriiprin interviu a raportului de activitatede cdtre domnul GheorghePetre,
managerMuzeul Agriculturii Slobozia,membrii comisiei de evaluarefinald numitd prin HotSrdrea
intrunitdastdzi,15.06.2015,
la sediulConsiliului
ConsiliuluiJudeleanIalomila nr. 43128.05.2015,
JudeleanIalomila, au stabilit punctajul celei de-a doua etape ;i au acordatnote pentru fiecare
asfelmediaacestoradin carerezult[ notaB, dupd
criteriu inscrisin figeleindividuale,calculAndu-se
cum urmeazd:

Nr.
crt.

Numelegi prenumele
manageruluievaluat
GheorshePetre

Nota B

I 7,7

Dupd incheiereacelor doudetapeale evaludriifinale,mediacelor doudnoteA qi B reprezintd
nota final[ duodcum urmeazd:

Nr.
crt.
1

Numeleqi prenumele
manageruluievaluat
GheorshePetre

Nota A

I +3

Nota B

Nota final5

g+3

7+4

Drept pentrucares-a?ncheiatprezentulproces-verbal.
Comisia de evaluare:
ConstantinPATRASCU

- pregedinte

Mariana-GeorgetaCODLEANU-membru
$tefanDOBRI$

Secreturiatul comisiei,
TanuqaNASTASE
Gheorghitra
DIACONESCU
Roxana-HerminaMARIN

-membru

C-gs-

w

la Hot6€rea CJ Ialomi{a nr. 56
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Comisia de evaluare constituitd potrivit prevederilor
Hotdrarii nr. 43/28. 05.2 0I 5
a Consiliului Judelean lalomi[a

N'.fAf0 ain.llf,filzors
RAPORT
Cu privire la rezultateleobfinute de managerul Muzeului Agriculturii
SloboziaGheorghePetre
Comisia de evaluarefinald a managementuluiMuzeului Agriculturii Slobozia
pentruperioada20ll-2015, institufiede culturd aflatd.in subordineaConsiliuluiJudelean
15 a procedatla:
Ialomila, constituiti in bazaHCJ ialomija m.43128.05.20
o studiereagi evaluarearaportului de activitatedepus,in corelarecu referateleanalizd,intocmite de reprezentanlii compartimentelorde specialitatedin cadrul
aparatuluide specialitateal ConsiliuluiJudefeanIalomila, desemna]isd facdparte
comisiei;
din secretariatul
.

evaluarea rapoftului de activitate in baza interviului suslinut de managerul
institutrieide cultur[ menfionate;

o

dezbaterca,analiza qi acordareanotelor de cdtre fiecare membru al comisiei,
separatepentru fiecare etapda evaludrii.

Av6nd in vedere perioada pentru care a fost incheiat contractul de management,
respectiv 20lI-2015, autoritateaurmeaz1a face demersurilelegale pentru asigurarea
MuzeuluiAgriculturii Sloboziapentruperioadaurmdtoare.
managementului

Comisia de evuluare:
ConstantinPATRA$CU

- preqedinte

Mariana-GeorsetaCODLEANU-membru
$tefanDOBRI$

-membru

HOTĂRÂRE
privind emiterea acordului în vederea promovării Hotărârii Guvernului
privind acordarea titulaturii de ”muzeu de importanţă naţională”
Muzeului Agriculturii Slobozia şi schimbarea denumirii acestuia
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 5195 din 25.06.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Decizia Primăriei Judeţului Ialomiţa nr. 176/1990 privind înfiinţarea Muzeului
Agriculturii Slobozia;
- Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2208/2012 pentru
acreditarea Muzeului Agriculturii din Slobozia,
- Nota de fundamentare nr. 714 din 19.06.2015 a Muzeului Agriculturii
Slobozia;
Examinând:
- Raportul comun nr. 5507 din 30.06.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei
Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 5566 din 30.06.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 5551 din 30.06.2015 al Comisiei economico –financiară şi
agricultură
- Raportul nr. 5512 din 30.06.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură,
culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit. b) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în
tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările
ulterioare;
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- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile art. 15 alin. (1) şi art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea muzeelor şi a
colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie
2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum
şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1(1) Se emite acordul Consiliului Judeţean Ialomiţa în vederea promovării
Hotărârii Guvernului privind acordarea titulaturii de ”muzeu de importanţă naţională”
Muzeului Agriculturii Slobozia
(2) Se emite acordul Consiliului Judeţean Ialomiţa de schimbare a denumirii
Muzeului Agriculturii Slobozia în Muzeul Naţional al Agriculturii.
Art.2 Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi
managerul Muzeului Agriculturii să întreprindă toate demersurile necesare pentru
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire Muzeului Agriculturii Slobozia, direcţiilor
implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi,
spre ştiinţă Ministerului Culturii şi Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor,
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Nr. 57
Adoptată la Slobozia
Astăzi 02.07.2015

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
şi a personalului didactic auxiliar de la Centrul Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi de la Liceul Tehnologic Special
„Ion Teodorescu” Slobozia, pentru luna mai 2015
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 4966 din 17.06.2015 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa ;
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din
19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii
măsurii controlului judiciar faţă de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând :
-Adresa Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa
nr. 697 din 12.06.2015;
-Adresa Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia nr. 1496 din
11.06.2015 ;
-Raportul comun nr. 5232 din 22.06.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi
Direcţiei Coordonare Organizare;
-Raportul nr. 5513 din 30.06.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură,
culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;
-Raportul nr. 5552 din 30.06.2015 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură :
În conformitate cu :
-prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) punctul 1. din Legea administraţiei publice
locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 105 alin. (2), lit. f), 247 lit. f) şi 249 lit. k) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1 din 2011;
-prevederile anexelor 2 şi 5 din Legea nr. 186/2014, a bugetului de stat pe
anul 2015;
-prevederile art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 83 din 2014
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi
alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
-prevederile art. 1, 2 şi 5 ale Instrucţiunii Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 2 din 2011 privind decontarea navetei cadrelor
didactice, emisă în temeiul prevederilor art. 4 din Ordinul ministrului educaţiei
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cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753 din 2011 privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din
2001, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa, pentru luna
mai 2015, în sumă totală de 670,00 lei, cu încadrarea în bugetul aprobat, potrivit
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2 Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic Special „Ion
Teodorescu” Slobozia pentru luna mai 2015, în sumă totală de 671,00 lei, cu
încadrarea în bugetul aprobat, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă
din prezenta.
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, Direcţiei Buget Finanţe, Centrului Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi Liceului Tehnologic Special „Ion
Teodorescu” Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Nr. 58
Adoptată la Slobozia
Astăzi 02.07.2015

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
Şt/D

Cod FP -07-06, vers.1

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58 din 02.07.2015

Decont navetă cadre didactice din cadrul
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa
Nr.
crt.

Numele și prenumele

Ruta

1.

Ceoceanu Alexandra

Moviliţa-Urziceni

2.

Lungu Mariana

Slobozia-Căzăneşti

Suma/ luna mai 2015
16016

160111
340

Slobozia-Munteni
Buzău
3.

Coman Vasile

Movila-Feteşti
TOTAL

170
670

Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58 din 02.07.2015

Decont navetă cadre didactice şi personal didactic auxiliar
din cadrul Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia

Nr.
crt.

Numele și prenumele

Ruta

Suma/ luna mai 2015

1.

Bucur Mariana

Ţăndărei-Slobozia

2.

Ghiţău Gabriela

Ţăndărei-Slobozia

250

3.

Scabatura Nelu

Slobozia-Căzăneşti

197

TOTAL

16016

224

671

HOTĂRÂRE
privind validarea membrilor desemnaţi ai
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.4965 din 11.06.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 5425 din 26.06.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 5567 din 30.06.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 5553 din 30.06.2015 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 28.05.2015 privind
desemnarea consilierilor judeţeni în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Ialomiţa;
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 135/25.06.2015 privind
desemnarea reprezentanţilor comunităţii în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile dispoziției nr. 111 din 19.05.2015 a Președintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii
controlului judiciar față de Președintele Consiliului Județean Ialomița, cu completările
ulterioare;
- 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 administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se validează membrii desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Ialomiţa, după cum urmează :
1. Constantin MARIN
2. Viorel ŞTEFU

- Subprefect al judeţului Ialomiţa
- Inspector Şef al Inspectoratului Judeţean de
Poliţie Ialomiţa
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3. Ionel MIHAILUC
4. Adrian Vasile POPA
5. Laurenţiu ABAZA
6. Laurenţiu ŞONCHERECHE
7. Zenica URLOIU
8. Doina DUMITRU
9. Aurel VASILACHE
10. Ion IONESCU
11. Emil GALAŢCHI
12. Florin FLOREANU
13. Ion NUNU
14. Ion SANDU
15. Adrian NEAGU

- Comandant al Inspectoratului Judeţean de
Jandarmi Ialomiţa
- Inspector Şef al Inspectoratului Judeţean de
Urgenţă ”Barbu Catargiu”
- Şeful Poliţiei Locale Slobozia
- consilier judeţean
- consilier judeţean
- consilier judeţean
- consilier judeţean
- consilier judeţean
- consilier judeţean
- reprezentant al comunităţii
- reprezentant al comunităţii
- reprezentant al comunităţii
- 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 condițiile 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 şedinţă în
cuantum de 5% din indemnizaţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, calculată
pentru o şedinţă lunară de plen şi 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.
PREŞEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Nr. 59
Adoptată la Slobozia
Astăzi 02.07.2015

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian-Robert IONESCU

Rd/Oc
DIG
2 ex.

HOTĂRÂRE

privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 50 din 28.05.2015
privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole neproductive, proprietatea
privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Giurgeni

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 5432 din 26.06.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- adresa nr. 7284 din 05.06.2015 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 5433 din 26.06.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 5554 din 30.06.2015 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 5568 din 30.06.2015 al Comisiei juridice,de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile Titlului III şi VI din Cartea a III-a a Noului Cod Civil;
- prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de
avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
- prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, 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;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 50 din 28.05.2015 privind
aprobarea concesionării unor terenuri agricole neproductive, proprietatea privată a
judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Giurgeni, se modifică după cum
urmează :
1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins :
”Hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri agricole neproductive,
proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Giurgeni
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2. În cuprinsul hotărârii şi a anexei nr. 3 se aprobă efectuarea
următoarelor modificări :
a.
b.
c.
d.
e.

termenul ”concesiune” se modifică şi se înlocuieşte cu termenul
”închiriere”;
sintagma ”contract de concesiune” se modifică şi se înlocuieşte cu
sintagma ”contract de închiriere”;
termenul ”concedent” se modifică şi se înlocuieşte cu termenul
”proprietar/locator”;
termenul ”concesionar” se modifică şi se înlocuieşte cu termenul
”chiriaş/locatar”;
termenul ”redevenţă” se modifică şi se înlocuieşte cu termenul ”chirie”.

Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, şi spre
ştiinţă, Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Nr. 60
Adoptată la Slobozia
Astăzi 02.07.2015

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

2 ex
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HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării contractului de finanţare nr. 1119/321/03.12.2013
aferent proiectului “E-UAT. SISTEM INFORMATIC INTEGRAT, SUPORT PENTRU
DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR PUBLICE ÎN JUDEŢUL IALOMIŢA”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.4967 din 11.06.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 5413 din 26.06.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice;
- Raportul nr. 5569 din 30.06.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 5522 din 30.06.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Raportul nr. 5555 din 30.06.2015 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Adresa nr. 8377 din 25.05.2015 a Ministerului pentru Societatea Informaţională,
înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 4452 din 27.05.2015;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 43 din 29.05.2013 privind aprobarea
asocierii Judeţului Ialomiţa cu oraşele Amara, Căzăneşti, Fierbinţi Târg şi comunele Grindu,
Roşiori, Dridu, Gârbovi, Jilavele, Maia, Mărculeşti, Moldoveni, Munteni Buzău, Movila,
Stelnica, Traian, în vederea implementării proiectului „e-UAT Sistem informatic integrat,
suport pentru dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice în judeţul Ialomiţa”;
- prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programului Operaţional Sectorial
,,Creşterea Competivităţii Economice,, 2007- 2013 „Axa prioritară 3- Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 2Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, electronice, Operaţiunea 1 „Susţinerea
implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde
este necesar conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” - Apel 3;
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64 din 03.06.2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009,
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- 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,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se ia act de încetarea, începând cu data de 11.06.2015, a contractului de
finanţare nr. 1119/321/03.12.2013 aferent proiectului “E-UAT. SISTEM INFORMATIC INTEGRAT,
SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR PUBLICE ÎN JUDEŢUL
IALOMIŢA”, ca urmare a imposibilităţii realizării proiectului în perioada de implementare.
Art.2 Se aprobă restituirea către Autoritatea de Management POS CCE, conform
specificaţiilor Ministerului pentru Societatea Informaţională, a sumei de 27.273,56 lei
rambursată în cadrul derulării proiectului menţionat la art.1) .
Art.3 La data adoptării prezentei, hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr.43/29.05.2013 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu oraşele Amara,
Căzăneşti, Fierbinţi Târg şi comunele Grindu, Roşiori, Dridu, Gârbovi, Jilavele, Maia,
Mărculeşti, Moldoveni, Munteni Buzău, Movila, Stelnica, Traian, în vederea implementării
proiectului ”e-UAT Sistem informatic integrat, suport pentru dezvoltarea şi creşterea
eficienţei serviciilor publice în judeţul Ialomiţa” îşi încetează aplicabilitatea.
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 aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Lucrări Publice – Serviciul Management de
Proiect, Direcţiei Buget Finanţe şi, spre ştiinţă,
Ministerului pentru Societatea
Informaţională, oraşelor Amara, Căzăneşti, Fierbinţi Târg şi comunelor Grindu, Roşiori,
Dridu, Gârbovi, Jilavele, Maia, Mărculeşti, Moldoveni, Munteni Buzău, Movila, Stelnica,
Traian urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Nr. 61
Adoptată la Slobozia
Astăzi 02.07.2015

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian-Robert IONESCU

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale Locale pentru
prevenirea şi combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor
prin muncă şi a violenţei în familie şi a Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.5301 din 23.06.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa.
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111/19.05.2015,
privind adoptarea unor măsuri organizatorice, pe perioada dispunerii măsurii
controlului judiciar faţă de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Examinând:
- Raportul nr.5321 din 24.06.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Adresa nr.10348/19.06.2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa, înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub
nr. 5234/22.06.2015;
- Raportul nr.5570 din 30.06.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr.5520 din 30.06.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie
În conformitate cu:
- prevederile art. 13 alin. (4)-(8) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în familie republicată cu modificările şi completările ulterioare.
- prevederilor cap. IV din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă
multidisciplinara şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în
familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinara şi interinstituţională privind
copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime
ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme
de violenţă pe teritoriul altor state;
- prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2009 privind
interzicerea muncilor periculoase pentru copii,
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 înfiinţarea la nivelul judeţului Ialomiţa a Echipei
Intersectoriale Locale în domeniul prevenirii şi combaterii abuzului asupra copilului,
exploatării copiilor prin muncă şi a violenţei în familie.
(2) Echipa Intersectorială Locală îşi desfăşoară activitatea pe lângă Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în conformitate cu
prevederile în legale în materie.
Art.2 Se aprobă componenţa Echipei Intersectoriale Locale, după cum
urmează:
Nr.
MEMBRII EIL 2015
INSTITUŢIA
crt
Nume şi Prenume
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
1
Iordache Denisa Mihaela
Protecţia Copilului Ialomiţa
Subcomisar de poliţie
2
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa
CARAMAN MARIANA
Maior
3
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa
CRĂCIUNESCU STANEL
Şef serviciu control
4
Inspectoratul Teritorial de Muncă
relaţii de muncă
STATE AURELIA
Director CJRAE
5
Inspectoratul Judeţean Şcolar Ialomiţa
LASCU MARIANA CAMELIA
6
Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa
NICA VERONICA
Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere
Subcomisar
7
Antidrog Ialomiţa
DĂNILĂ ANA-MARIA
8
Serviciul de Probaţiune Ialomiţa
LUCA ANDREEA
Administrator
9
Fundaţia Floarea Ialomiţeană
MIHAI SERGIU
Art.3 Activitatea Echipei Intersectoriale Locale constituită conform art. 1 este
coordonată de reprezentantul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Ialomiţa, iar membrii săi au rolul de a coordona acţiunile în sfera de
competenţă instituţională.
Art.4 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Echipei
Intersectoriale Locale în domeniul prevenirii şi combaterii abuzului asupra copilului,
exploatării copiilor prin muncă şi a violenţei în familie, prevăzut în anexa care face
parte din prezenta hotărâre.
Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
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Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi
persoanelor nominalizate la art. 2, în vederea ducerii la îndeplinire, urmând să fie
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Nr. 62
Adoptată la Slobozia
Astăzi 02.07.2015

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
Gh.P
2 ex.
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Anexa
La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 62 din 02.07.2015

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
ECHIPEI INTERSECTORIALE LOCALE ÎN DOMENIUL
PREVENIRII ŞI COMBATERII VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ȘI EXPLOATĂRII COPIILOR PRIN MUNCĂ

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art.1. (1) Echipa Intersectorială Locală/Judeţeană (EIL) își desfășoară activitatea în
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie – cu rol consultativ, în conformitate cu
prevederile Legii 217/2003 (republicată) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
şi ale Metodologiei – cadru privind prevenirea şi intervenţia multidisciplinară şi în reţea în
situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie, stabilită prin anexa nr. 1 la H.G.
nr. 49/19.01.2011 și în conformitate cu Metodologia de intervenţie multidisciplinară şi
interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin
muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale
altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, stabilită prin anexa nr. 2 la HG nr.
49/19.01.2011 şi cu HG nr. 867/29.07.2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru
copii.
(2) Echipa Intersectorială Locală în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei
în familie și copiilor exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii
victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de
violenţă pe teritoriul altor state este o echipă multidisciplinară şi interinstituţională, care este
înfiinţată şi funcţionează pe lângă direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului, constituită cu misiunea de a identifica / referi / monitoriza cazurile de violenţă
asupra copilului şi de violenţă în familie în aria teritorială de competenţă, conform legislaţiei
în vigoare.
Art.2. (1) Componenţa

Echipei Intersectoriale Locale în domeniul prevenirii şi

combaterii violenţei în familie și copiilor exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare
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prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime
ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, modul de organizare şi funcţionare se
aprobă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa.
(2) Echipa Intersectorială în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în
familie și copiilor exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime
ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de
violenţă pe teritoriul altor state, include reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor
relevante angajate în prevenirea şi combaterea acestui gen de fapte, componenţa fiind:
1. DGASPC Ialomiţa - coordonator al echipei, conform H.G. nr. 49/19.01.2011 și
H.G.867/29.07.2009;
2.

Inspectoratul de Poliţie al judeţului Ialomiţa;

3.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa;

4.

Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa;

5.

Serviciul de Probaţiune Ialomiţa;

6.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa;

7.

Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Ialomiţa;

8.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa;

9.

Fundaţia Floarea Ialomiţeană.
(3) Echipa Intersectorială Locală (EIL) este coordonată de reprezentantul
DGASPC Ialomiţa, dar fiecare reprezentant al instituţiilor sau organizaţiilor membre are un
rol-cheie în combaterea violenţei în familie și copiilor exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de
exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români
migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, fiind un coordonator al
acţiunilor din sfera sa de competenţă, responsabil atât cu diseminarea informaţiei specifice
către personalul propriu şi al instituţiilor de profil/din subordine, cât şi cu centralizarea
datelor despre cazurile identificate.
Art.3. Echipa Intersectorială Locală (EIL) în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei
în familie și copiilor exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii
victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de
violenţă pe teritoriul altor state are următoarele responsabilităţi, la nivel de echipă :
(1) În acord cu prevederile Legii 217/2003 (republicată) pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie :
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(a)

monitorizarea cazurilor de violenţă în familie din unitatea teritorială deservită;
culegerea informaţiilor asupra acestora; întocmirea unei evidenţe separate; asigurarea
accesului la informaţii la cererea organelor judiciare şi a părţilor sau reprezentanţilor
acestora;

(b)

informarea şi sprijinirea lucrătorilor poliţiei care în cadrul activităţii lor specifice
întâlnesc situaţii de violenţă în familie;

(c)

identificarea situaţiilor de risc pentru părţile implicate în conflict şi îndrumarea
acestora spre servicii de specialitate;

(d)

colaborarea cu instituţii locale de protecţie a copilului şi raportarea cazurilor, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;

(e)

îndrumarea părţilor aflate în conflict în vederea medierii;

(f)

solicitarea de informaţii cu privire la rezultatul medierii;

(g)

instrumentarea cazului împreună cu asistentul social;
(2) În conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru privind prevenirea şi
intervenţia multidisciplinară şi în reţea, în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de
violenţă în familie, stabilită prin anexa nr. 1 la H.G. nr. 49/19.01.2011, are următoarele
responsabilităţi :
(a) elaborează planuri judeţene de acţiune, care să cuprindă acţiuni de diseminare a
informaţiei despre rolul şi responsabilităţile EIL în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei
asupra copilului şi a situaţiilor de violenţă în familie;
(b) elaborează propuneri de revizuire a strategiilor şi planrilor existente, precum şi
înfiinţarea de noi servicii ;
(c) formulează recomandări privind îmbunătăţirea activităţii în domeniul prevenirii şi
combaterii violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie;
(d) analizează anual datele statistice realizate de DGASPC privind : abuzul şi neglijarea
copilului, copiii victime ale traficului de persoane, copii victime ale altor forme de violenţă
pe teritoriul altor state şi violenţă în familie;
(e) ) iniţiază derularea de acţiuni de prevenire în domeniul prevenirii şi combaterii
violenţei asupra copilului şi a situaţiilor de violenţă în familie;
(f) Elaborează rapoare bianuale privind activitatea EIL în cazurile de violenţă asupra
copilului şi violenţa în familie cu care s-a investit, pe care le înaintează factorilor de decizie
de pe plan judeţean;
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(g) identifică exemple de bune practici în domeniu, în vederea diseminării acestora
către profesionişti;
(3) Elaborează planurile locale de acţiune, care ar trebui să cuprindă cel puţin
următoarele aspecte:
a) acţiuni de diseminare a informaţiei despre rolul şi responsabilităţile EIL, despre
mecanismul de monitorizare a copiilor exploataţi şi în risc de exploatare prin muncă în
vederea sensibilizării publicului pentru a participa activ la identificarea cazurilor, precum şi a
autorităţilor locale pentru a sprijini proiectele din domeniu;
b) acţiuni de prevenire în şcoli şi comunităţi, centrate pe consecinţele muncii premature
asupra dezvoltării copilului, a familiei sale şi a comunităţii;
c) modalităţi de identificare a copiilor exploataţi prin muncă, conform procedurilor stabilite
în baza prezentei metodologii;

(4) Elaborează rapoartele periodice şi anuale cu privire la situaţia copiilor
exploataţi şi în risc de exploatare prin muncă, incluzând propuneri pentru a fi supuse
atenţiei Unităţii specializate în munca copilului (USMC) din cadrul MMFPS - DGPC, după
aprobarea lor de DGASPC Ialomiţa:
a) elaborarea de programe de prevenire şi combatere a exploatării prin muncă a copilului;
b) îmbunătăţirea legislaţiei;
c) identificarea de bune practici;
(5) Sprijină activităţile profesioniştilor care intervin direct pe cazuri atât de
exploatare, cât şi în risc de exploatare şi asigură pregătirea acestora, în funcţie de
resursele disponibile;
(6) Organizează vizite de monitorizare în locurile suspectate pentru exploatarea
prin muncă a copiilor.

Art.4. EIL are următoarele responsabilităţi, prin intermediul membrilor echipei, în
mod individual:
(a) La solicitarea managerului de caz oferă expertiză prin membrii săi ( informaţii de
specialitate, consultare pe caz, referiri către alţi specialişti, facilitarea implicării instituţiei în
cazul respectiv;
(b) Identifică situaţiile de copii exploataţi prin muncă şi le raportează la DGASPC
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Ialomiţa, inclusiv situaţiile de urgenţă care se semnalează la Serviciul de Evaluare și
Monitorizare, din cadrul DGASPC Ialomiţa;
(c) La solicitarea managerului de caz, facilitează cooperarea dintre instituţiile
participante la managementul de caz;
(d) Identifică soluţii individualizate pentru fiecare copil exploatat prin muncă, în
conformitate cu mandatul instituţiei care l-a desemnat, şi furnizează informaţii pentru
completarea fişei de monitorizare (de către managerul de caz nominalizat de DGASPC
Ialomiţa).
(e) Participarea la activităţi de prevenire în şcoli şi comunităţi, precum şi de informare
a publicului, inclusiv prin mass-media;
(f) Informarea colegilor din instituţia proprie şi structurile din teritoriu cu privire la
actele normative în domeniul violenţei în familie și copiilor exploataţi şi aflaţi în situaţii de
risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii
români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
(g) participarea la programe de formare a profesioniştilor în domeniu;
Responsabilităţile fiecărui membru al EIL se transpun în fişa de post a acestuia.
Art.5. (1) EIL nu reprezintă o echipă de intervenţie directă pentru cazurile de
violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie, sau pentru copiii victime ale exploatării
prin muncă. Membrii EIL acţionează ca persoane resursă pe plan judeţean/local pentru
profesioniştii care intervin direct sau pentru cei care doresc să implementeze
proiecte/acţiuni de prevenire.
(2) EIL supraveghează activitatea globală de monitorizare a cazurilor de
violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie, precum și a celor privind copiii victime ale
exploatării prin muncă, iar DGASPC Ialomiţa răspunde de centralizarea datelor de
monitorizare.
Art.6. (1) EIL va analiza exploatarea copiilor prin muncă pornind de la următoarele
situaţii:
1. vârsta copilului este sub vârsta minimă legală pentru angajare în muncă sau munca îl
împiedică să frecventeze şcoala în mod regulat sau afectează capacitatea copilului de a
învăţa;
2. copilul este implicat în munci intolerabile (munca forţată, traficul, prostituţia, pornografia,
activităţi ilicite), care sunt cele mai grave şi trebuie eliminate de urgenţă;
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3. copilul este implicat în munci periculoase care, prin condiţiile în care se desfăşoară,
precum şi prin durata muncii, sunt susceptibile să dăuneze sănătăţii, securităţii sau
moralităţii copilului;
(2) Urmare a evaluării/intervenţiei/monitorizării un copil poate fi considerat retras
din situaţia de exploatare prin muncă atunci când sunt întrunite concomitent următoarele
criterii:
a) copilul nu mai este implicat în munci intolerabile ori, în cazul muncilor periculoase,
pericolul a fost eliminat ca urmare a unei intervenţii specializate (de exemplu, îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă şi respectarea prevederilor legale referitoare la durata muncii);
b) riscul de recidivă este apreciat ca minim (utilizând matricea riscurilor).

CAPITOLUL II
Dispoziţii procedurale

Art.7. Convocarea întâlnirilor membrilor EIL se face de coordonator, prin adrese care
conţin informaţii despre scopul/tema intălnirii, locul, data şi ora pentru care se face
convocarea.
Convocarea se transmite cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de data stabilită
pentru întâlnire. Intâlnirile EIL au loc, de regulă, la sediul DGASPC Ialomiţa.
Membrii EIL au obligaţia să comunice coordonatorului confirmarea participării la
întâlnire sau motivele neparticipării, cu cel puţin o zi anterior datei stabilite prin convocare.
Neparticiparea la întâlnire EIL trebuie justificată.
Comunicările se pot face şi prin telefon, fax sau poştă electronică, sub rezerva
confirmării ulterioare pe suport fizic-hârtie.
Art.8. Lucrările de secretariat ale EIL se asigură de către DGASPC Ialomiţa care este şi
depozitarul documentelor echipei.
EIL constituie un registru de procese-verbale în care se consemnează sinteza
lucrărilor fiecărei întâlniri şi un registru de evidenţă a documentelor ( intrări/ieşiri ). Fiecare
registru se numerotează pe file şi se certifică pe ultima pagină de către coordonator.
Procesele-verbale se semnează de persoana care le-a întocmit şi de toţi membrii EIL
prezenţi.
Documentele emise de EIL se semnează de către coordonator în numele şi pe seama
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echipei.
Conţinutul lucrărilor se aduce la cunoştinţa membrilor EIL care au lipsit justificat prin
grija coordonatorului echipei.
Documentele aferente instrumentării cazurilor referite între autorităţile/instituţiile şi
organizaţiile care au desemnaţi membri în EIL se înregistrează şi în registrul de intrări/ieşiri
al echipei.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

Art.9. Prezentul regulament se constituie ca anexă la convenţia de parteneriat
încheiată între partenerii implicaţi în activitatea EIL, pe o perioadă de minim 3 ani.
Art. 10. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile actelor
normative incidente în domeniul său de reglementare.
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