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H O T Ă R Â R E   
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 55 din 27.05.2016 privind 
aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural UNESCO  

”Ionel Perlea” Ialomiţa,  instituţie publică de cultură aflată 
 sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.7922 din 17.07.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 - Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 27.05.2016 
privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural UNESCO 
”Ionel Perlea” Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Adresa nr.325 din 04.07.2017 a Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” 
Ialomiţa; 
 - Raportul  nr.7923 din 17.07.2017 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 8329 din 27.07.2017 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 8392 din 28.07.2017 al Comisiei economico – financiare și 
agricultură; 
 - Raportul nr. 8341 din 27.07.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

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-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 
 - prevederile art.47 alin. (4) și art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.84  și art. 86 din Regulamentul de organizare și funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr.3 din 19.01.2017,  
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.I Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.55 din 27.05.2016 

privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural UNESCO  
”Ionel Perlea” Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, se modifică după cum urmează: 

 
1. la nr. crt. 18 funcţia de execuţie referent, treapta profesională I, studii medii, 

se transformă în referent, treapta profesională IA , studii medii. 
 

Art.II  Se aprobă statul de funcţii al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” 
Ialomiţa, modificat, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.IV Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” 
Ialomiţa şi Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

              Contrasemnează, 
                       Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                            Adrian-Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

nr.41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8037 din 19.07.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
 - anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind 
aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare, 
 - Raportul  nr.  8038 din 19.07.2017 al Direcţiei Buget Finanţe ; 

- Raportul nr. 8393 din 28.07.2017 al Comisiei economico – financiare și agricultură; 
 - Raportul nr. 8342 din 27.07.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - Raportul nr. 8330 din 27.07.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare;  
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 
  - prevederile Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 63/206/2014 privind revizuirea mediei 
numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  
  - prevederile  Legii-cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice; 
           - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99 din 15 decembrie 2016 
privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea 
unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 115/2017;  
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- prevederile art.47 alin. (4) și art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 
ulterioare; 
  - prevederile art. 84 și art. 86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 
din 19.01.2017 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.I (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 

privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

 - postul de la poziţia 17 (ID post 211900), de inspector, clasa I, grad profesional 
debutant, se transformă în inspector, clasa I, grad profesional asistent. 

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

 
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa şi, spre ştiinţă, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, urmând să fie publicată 
pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

                                                                                                     
 
 
                                                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa,  

la trimestrul II, anul 2017 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 7926 din 17.07.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 

-  Raportul nr.7927 din 17.07.2017 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Raportul nr. 8394 din  28.07.2017 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. 215/2001 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 II,  anul 2017, 
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. 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

                                                PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
   Contrasemnează 

Secretarul judeţului Ialomiţa 
   Adrian-Robert IONESCU 
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ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
 -LEI-

0 1 2 3

VENITURI 116.680.000,00   60.825.000,00      

1 VENITURI PROPRII 5.310.000,00       686.000,00           

din care:

16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice 60.000,00            30.000,00             

16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane 

juridice 400.000,00          190.000,00           

16.02.03 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 

funcţionare 145.000,00          120.000,00           

30.02.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 4.600.000,00       280.000,00           

30.02.08.02 Venituri din dividende de la alţi plătitori 25.000,00            

33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi 

despăgubiri

33.02.50 Alte  venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 10.000,00            6.000,00               

35.02.50 Alte amenzi, penalități și confiscări 10.000,00            6.000,00               

36.02.50 Alte venituri 60.000,00            54.000,00             

2 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 30.109.000,00     15.368.000,00      

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 20.851.000,00     10.609.000,00      

04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale 9.258.000,00       4.759.000,00        

3 SUME DEFALCATE DIN TVA 46.606.000,00     25.359.000,00      

din care:

11.02.01 Sume defalcate TVA pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeţului 29.206.000,00     16.553.000,00      

11.02.05 Sume defalcate TVA pentru drumuri 4.943.000,00       2.000.000,00        

11.02.06 Sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 12.457.000,00     6.806.000,00        

4 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 34.655.000,00     19.412.000,00      

42.02.21 Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 34.262.000,00     19.149.000,00      

42.02.35 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de 

asistenţă medico-sociale 393.000,00          263.000,00           

0 1 2 3 4 5

CHELTUIELI 116.680.000,00   62.968.000,00      -             52.775.686,00    

51 02 Autorități publice și acțiuni externe 8.406.000,00       3.926.000,00        -             2.853.017,00      

51 02 01 03 Autorităţi executive 8.406.000,00      3.926.000,00        -            2.853.017,00     

 - cheltuieli de personal 6.100.000,00       2.678.000,00        2.259.900,00      

 - bunuri şi servicii 2.306.000,00       1.248.000,00        593.118,00         

 - plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -1,00

54 02 Alte servicii publice generale 3.978.000,00       684.000,00           -             509.000,00         

54 02 05 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 3.088.000,00      175.000,00           -                     

 - fonduri de rezervă 3.088.000,00       175.000,00           -                      

54 02 10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor - Direcţia 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa 890.000,00         509.000,00           509.000,00        

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 890.000,00          509.000,00           509.000,00         

PLĂȚI 

30.06.2017

16.553.000,00                         

18.169.952,00                         

CREDITE 

BUGETARE  

ANUALE

din care: 

credite 

bugetare 

destinate 

stingerii 

plăţilor 

restante

2.000.000,00                           

50.695,00                                

4.673.325,00                           

152.149,00                              

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR

261.000,00                              

6.806.000,00                           

25.359.000,00                         

27.578,00                                

PREVEDERI 

BUGETARE 

ANUALE

ÎNCASĂRI 30.06.2017

18.430.952,00                         

6.324,00                                  

10.525.506,00                         

ANEXA NR. 1

EXECUŢIE BUGETARĂ LA TRIMESTRUL II ANUL 2017

LA HOTĂRÂREA NR. 113 DIN 31.07.2017

 BUGETUL LOCAL

197.372,00                              

139.096,00                              

4

59.576.232,00                         

587.449,00                              

30,00                                       

PREVEDERI 

BUGETARE 

TRIMESTRIALE

CREDITE 

BUGETARE  

TRIMESTRIALE

15.198.831,00                         

14.205,00                                
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0 1 2 3 4 5

PLĂȚI 

30.06.2017

CREDITE 

BUGETARE  

ANUALE

din care: 

credite 

bugetare 

destinate 

stingerii 

plăţilor 

restante

DENUMIREA INDICATORILOR

CREDITE 

BUGETARE  

TRIMESTRIALE

55 02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 7.856.000,00       4.475.000,00        4.409.742,00      

 - bunuri şi servicii 166.000,00          96.000,00             90.204,00           

 - dobânzi 690.000,00          379.000,00           319.538,00         

 - rambursări de credite 7.000.000,00       4.000.000,00        4.000.000,00      

60 02 Apărare 343.000,00          231.000,00           -             129.866,00         

60 02 02  Apărare natională - Centrul Militar Judeţean Ialomiţa 343.000,00         231.000,00           -            129.866,00        

 - bunuri şi servicii 343.000,00          231.000,00           129.866,00         

61 02 Ordine publică şi siguranţă natională 320.000,00          195.000,00           84.078,00           

61 02 05 Protecţie civila şi protecţie contra incendiilor - Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 190.000,00         125.000,00           58.832,00          

 - bunuri şi servicii 190.000,00          125.000,00           58.832,00           

61 02 05 Protecţie civila şi protecţie contra incendiilor - Consiliul Judeţean 

Ialomiţa 20.000,00           20.000,00             12.000,00          

 - bunuri şi servicii 20.000,00            20.000,00             12.000,00           

61 02 50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 110.000,00         50.000,00             13.246,00          

 - cheltuieli de personal 110.000,00          50.000,00             13.246,00           

65 02 Învăţământ 12.861.000,00     6.782.000,00        -             5.663.609,00      

65 02 03 01 Învăţământ preşcolar 1.200.000,00      650.000,00           -            409.153,00        

 - asistenţă socială 1.200.000,00       650.000,00           409.153,00         

65 02 03 02 Învăţământ primar 2.820.000,00      1.370.000,00        -            1.026.510,00     

 - asistenţă socială 2.820.000,00       1.370.000,00        1.026.510,00      

65 02 04 01 Învăţământ secundar inferior 2.208.000,00      1.015.000,00        -            780.946,00        

 - asistenţă socială 2.208.000,00       1.015.000,00        780.946,00         

65 02 07 04  Învăţământ special - Liceul Tehnologic Special „Ion 

Teodorescu” Slobozia 3.820.000,00      2.219.000,00        2.219.000,00     

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 3.820.000,00       2.219.000,00        2.219.000,00      

65 02 07 04  Învăţământ special - Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Ialomița 2.333.000,00      1.228.000,00        1.228.000,00     

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 2.333.000,00       1.228.000,00        1.228.000,00      

65 02 50 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 480.000,00         300.000,00           -            -                     

 - alte cheltuieli 480.000,00          300.000,00           

66 02 Sănătate 4.037.000,00       2.353.000,00        -             1.369.326,00      

66 02  06 01  Spitale generale - Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 2.230.000,00      1.389.000,00        -            407.326,00        

 - transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din 

domeniul sănătății 2.230.000,00       1.389.000,00        407.326,00         

66 02  06 03  Unităţi medico-sociale - Centrul de Asistență Medico-Socială 

Fierbinți Târg 1.807.000,00      964.000,00           -            962.000,00        

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1.807.000,00       964.000,00           962.000,00         

67 02 Cultură, recreere şi religie 11.181.000,00     5.876.000,00        -             4.563.493,00      

67 02 03 02 Biblioteci - Biblioteca Judeţeană ,,Ştefan Bănulescu,, Ialomiţa 850.000,00         406.000,00           360.000,00        

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 850.000,00          406.000,00           360.000,00         

67 02 03 03 Muzee -  Muzeul Naţional al Agriculturii 1.470.000,00      755.000,00           735.000,00        

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1.470.000,00       755.000,00           735.000,00         

67 02 03 03 Muzee - Muzeul Judetean Ialomiţa 1.600.000,00      818.000,00           696.000,00        

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1.600.000,00       818.000,00           696.000,00         
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67 02 03 08  Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale - 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Ialomiţa 1.190.000,00      491.000,00           491.000,00        

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1.190.000,00       491.000,00           491.000,00         

67 02 03 30 Alte servicii culturale -Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea,, 1.540.000,00      755.000,00           580.000,00        

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1.540.000,00       755.000,00           580.000,00         

67 02 05 01  Sport 300.000,00         300.000,00           -                     

 - alte cheltuieli 300.000,00          300.000,00           

67 02 06 Servicii religioase 3.931.000,00      2.051.000,00        1.701.493,00     

 - alte cheltuieli 3.931.000,00       2.051.000,00        1.701.493,00      

67 02 50 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii, religiei 300.000,00         300.000,00           -                     

 - alte cheltuieli 300.000,00          300.000,00           

68.02  Asigurări şi asistenţă socială 60.000.000,00     33.191.000,00      -             30.601.951,00    

 68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Cămin 

pentru Persoane Vârstnice Balaciu 1.100.000,00      605.000,00           -            524.617,00        

 - cheltuieli de personal 959.000,00          533.000,00           469.840,00         

 - bunuri şi servicii 141.000,00          72.000,00             54.777,00           

68.02.04 Asistenta acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Centrul 

pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi 947.000,00         525.000,00           -            447.228,00        

 - cheltuieli de personal 812.000,00          456.000,00           409.544,00         

 - bunuri şi servicii 135.000,00          69.000,00             37.684,00           

68 02 05 02 Asistenţă socială în caz de invaliditate - DGASPC 34.262.000,00    19.149.000,00      18.123.732,00   

 - bunuri şi servicii 262.000,00          142.000,00           129.636,00         

 - asistenţă socială 34.000.000,00     19.007.000,00      17.994.096,00    

68 02 05 02 Asistenţă socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de 

Îngrijire şi Asistenţă Slobozia 3.819.000,00      2.109.000,00        -            1.875.493,00     

 - cheltuieli de personal 2.843.000,00       1.621.000,00        1.494.591,00      

 - bunuri şi servicii 942.000,00          470.000,00           370.402,00         

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 34.000,00            18.000,00             10.500,00           

68 02 05 02 Asistenţă socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de 

Recuperare Neuro-Psihică Adulţi Movila 1.532.000,00      829.000,00           -            683.136,00        

 - cheltuieli de personal 1.014.000,00       567.000,00           512.526,00         

 - bunuri şi servicii 518.000,00          262.000,00           170.610,00         

68 02 05 02 Asistenţă socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de 

recuperare neuromotorie şi locomotorie 323.000,00 182.000,00 148.496,00

    - cheltuieli de personal 282.000,00 160.000,00 139.827,00

 - bunuri şi servicii 41.000,00 22.000,00 8.669,00

68 02 06 Asistenţă socială pentru familie şi copil - DGASPC 18.017.000,00    9.792.000,00        -            8.799.249,00     

 - cheltuieli de personal 14.261.000,00     7.849.000,00        7.414.678,00      

 - bunuri şi servicii 3.717.000,00       1.919.000,00        1.368.333,00      

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 39.000,00            24.000,00             19.536,00           

 - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -3.298,00

74 02 Protectia mediului 300.000,00          300.000,00           -             -                      

74 02 03 Reducerea şi controlul poluării 300.000,00         300.000,00           -                     

 - alte cheltuieli 300.000,00          300.000,00           

80 02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă 455.000,00          255.000,00           -             127.809,00         

80 02 01 10  Programe de dezvoltare regională și socială 455.000,00         255.000,00           -            127.809,00        

 - bunuri şi servicii 455.000,00          255.000,00           127.809,00         

84 02 Transporturi 6.943.000,00       4.700.000,00        -             2.463.795,00      

84 02 03 01 Drumuri şi poduri 6.943.000,00      4.700.000,00        2.463.795,00     

    - bunuri şi servicii 6.943.000,00       4.700.000,00        2.463.795,00      
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96 02 Excedent / Deficit -                    -2.143.000,00 6.800.546,00

 98 02 EXCEDENT -                    -                      6.800.546,00

98 02 96 Excedentul secţiunii de funcţionare -                    -                      6.800.546,00

 99 02 DEFICIT -                    2.143.000,00 -                   

99 02 96 Deficitul secţiunii de funcționare -                    2.143.000,00

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

0 1 2 3

VENITURI -                       -                        

1 40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate -                       -                        

40.02.14 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 

0 1 2 3 4 5

CHELTUIELI 52.121.000,00     21.725.000,00      -             1.498.901,00      

51 02 Autorități publice și acțiuni externe 9.258.000,00       9.059.000,00        -             406.627,00         

51 02 01 03 Autorităţi executive 9.258.000,00      9.059.000,00        -            406.627,00        

 - active nefinanciare 9.258.000,00       9.059.000,00        406.627,00         

54 02 Alte servicii publice generale 20.000,00            20.000,00             -             20.000,00           

54 02 10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor -Direcţia 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa 20.000,00           20.000,00             -            20.000,00          

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 20.000,00            20.000,00             20.000,00           

60 02 Apărare 261.000,00          261.000,00           -             32.377,00           

60 02 02 Apărare națională 261.000,00         261.000,00           -            32.377,00          

 - active nefinanciare 261.000,00          261.000,00           32.377,00           

61 02 Ordine publică și siguranță națională 166.000,00          166.000,00           -             158.270,00         

61 02 05 Protecție civilă și protecția contra incendiilor  - Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 166.000,00         166.000,00           -            158.270,00        

 - active nefinanciare 166.000,00          166.000,00           158.270,00         

65 02 Învăţământ 276.000,00          276.000,00           -             7.190,00             

65 02 07 04 Învatamânt special 276.000,00         276.000,00           -            7.190,00            

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 4.000,00              4.000,00               -                      

 - active nefinanciare 272.000,00          272.000,00           7.190,00             

66 02 Sănătate 3.159.000,00       2.231.000,00        -             388.903,00         

66 02 06 01 Spitale generale 2.984.000,00      2.116.000,00        -            353.903,00        

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 1.216.000,00       778.000,00           107.273,00         

 - active nefinanciare 1.768.000,00       1.338.000,00        246.630,00         

66 02 06 03 Unitati medico-sociale - Centrul de Asistență Medico-Socială 

Fierbinți Târg 35.000,00           35.000,00             -            35.000,00          

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 35.000,00            35.000,00             35.000,00           

66 02 50 50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare 140.000,00         80.000,00             -            -                     

 - active nefinanciare 140.000,00          80.000,00             -                      

1.580.000,00                           

ÎNCASĂRI 30.06.2017

4

1.580.000,00                           

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR

CREDITE 

BUGETARE  

ANUALE

din care: 

credite 

bugetare 
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stingerii 

plăţilor 

restante

PLĂȚI 

30.06.2017

PREVEDERI 

BUGETARE 

ANUALE

CREDITE 

BUGETARE  

TRIMESTRIALE

1.580.000,00                           

PREVEDERI 

BUGETARE 

TRIMESTRIALE
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67 02 Cultură, recreere și religie 1.655.000,00       1.432.000,00        -             231.317,00         

67 02 03 03 Muzee 625.000,00         485.000,00           -            198.727,00        

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 235.000,00          95.000,00             65.000,00           

 - active nefinanciare 390.000,00          390.000,00           133.727,00         

67 02 03 08 Centre pentru  conservarea si promovarea culturii traditionale 630.000,00         577.000,00           -            -                     

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 630.000,00          577.000,00           

67 02 03 30 Centre culturale 400.000,00         370.000,00           -            32.590,00          

 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 30.000,00            -                        

 - active nefinanciare 370.000,00          370.000,00           32.590,00           

68 02 Asigurări și asistenţă socială 1.991.000,00       844.000,00           -             229.325,00         

 68 02 04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 1.242.000,00      329.000,00           -            167.583,00        

 - active nefinanciare 1.242.000,00       329.000,00           167.583,00         

 68 02 05 Asistenţă socială în caz de boli și invalidități 320.000,00         263.000,00           -            4.000,00            

 - active nefinanciare 320.000,00          263.000,00           4.000,00             

 68 02 06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 429.000,00         252.000,00           -            57.742,00          

 - proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 3.000,00              -                        

 - active nefinanciare 426.000,00          252.000,00           57.742,00           

74 02  Protecția mediului 72.000,00            -                        -             -                      

74 02 03  Reducerea şi controlul poluării 72.000,00           -                        -            -                     

 - active nefinanciare 72.000,00            -                        

80 02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă 5.380.000,00       5.180.000,00        -             -                      

80 02 01 10  Programe de dezvoltare regională şi socială 5.380.000,00      5.180.000,00        -            -                     

 - alte transferuri 5.000.000,00       5.000.000,00        

 - active nefinanciare 380.000,00          180.000,00           -                      

84 02 Transporturi 29.538.000,00     1.911.000,00        -             16.598,00           

84 02 03 01 Drumuri şi poduri 29.538.000,00    1.911.000,00        -            16.598,00          

 - active nefinanciare 29.538.000,00     1.911.000,00        16.598,00           

87 02 Alte acțiuni economice 345.000,00          345.000,00           -             8.294,00             

87 02 05 Programe de dezvoltare multifuncționale 345.000,00         345.000,00           -            8.294,00            

 - active nefinanciare 345.000,00          345.000,00           8.294,00             

96 02 Excedent / Deficit -52.121.000,00 -21.725.000,00 81.099,00

 98 02 EXCEDENT -                    -                      81.099,00

98 02 97 Excedentul secţiunii de dezvoltare -                    -                      81.099,00

 99 02 DEFICIT 52.121.000,00 21.725.000,00 -                   

99 02 97 Deficitul secţiunii de dezvoltare 52.121.000,00 21.725.000,00
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ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  -LEI-

0 1 2 3

 VENITURI 15.772.100,00   8.325.100,00        

1 VENITURI PROPRII 271.000,00        179.000,00           

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa 10.000,00          5.000,00               

Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia 1.000,00            

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 1.000,00            1.000,00               

Biblioteca Judeţeană ,,Ştefan Bănulescu,, Ialomiţa 2.000,00            2.000,00               

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Ialomiţa 25.000,00          15.000,00             

Muzeul Naţional al Agriculturii 30.000,00          30.000,00             

Muzeul Judeţean Ialomiţa 12.000,00          6.000,00               

Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea,, 40.000,00          40.000,00             

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi 150.000,00        80.000,00             

2 SUBVENŢII PENTRU INSTITUŢII PUBLICE 15.500.000,00   8.145.000,00        

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa 890.000,00        509.000,00           

Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia 3.820.000,00     2.219.000,00        

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 2.333.000,00     1.228.000,00        

Biblioteca Judeţeană ,,Ştefan Bănulescu,, Ialomiţa 850.000,00        406.000,00           

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Ialomiţa 1.190.000,00     491.000,00           

Muzeul Naţional al Agriculturii 1.470.000,00     755.000,00           

Muzeul Judeţean Ialomiţa 1.600.000,00     818.000,00           

Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea,, 1.540.000,00     755.000,00           

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi 1.807.000,00     964.000,00           

3

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE - 

donaţii şi sponsorizări 1.100,00            1.100,00               

Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea,, 1.100,00            1.100,00               

0 1 2 3 4 5

CHELTUIELI 15.772.100,00   8.325.100,00        -               7.215.989,00    

54 10 Alte servicii publice generale 900.000,00        514.000,00           -               444.378,00       

54 10 10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor - 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa 900.000,00       514.000,00          -              444.378,00      

 - cheltuieli de personal 620.000,00        337.000,00           327.598,00       

 - bunuri şi servicii 280.000,00        177.000,00           116.780,00       

65 10 Învățământ 6.155.000,00     3.448.000,00        -               3.166.709,00    

65 10 07 Învățământ special 6.155.000,00    3.448.000,00       -              3.166.709,00   

65 10 07 04  Învăţământ special - Liceul Tehnologic Special „Ion 

Teodorescu” Slobozia 3.821.000,00    2.219.000,00       2.074.731,00   

 - cheltuieli de personal 3.285.000,00     1.980.000,00        1.865.154,00    

 - bunuri şi servicii 526.000,00        233.000,00           208.378,00       

 - alte cheltuieli 10.000,00          6.000,00               2.880,00           

 -plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -1.681,00

65 10 07 04  Învăţământ special - Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională 2.334.000,00    1.229.000,00       1.091.978,00   

 - cheltuieli de personal 2.180.000,00     1.110.000,00        1.016.661,00    

 - bunuri şi servicii 154.000,00        119.000,00           75.317,00         

CREDITE 

BUGETARE  

TRIMESTRIALE

7.945.412,00                           

din care: 

credite 

bugetare 

destinate 

stingerii 

plăţilor 

restante

735.000,00                              

696.000,00                              

962.000,00                              

1.228.000,00                           

360.000,00                              

1.100,00                                  

1.100,00                                  

ANEXA NR. 2

EXECUŢIE BUGETARĂ LA TRIMESTRUL II ANUL 2017

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL                                                                                                     

DIN VENITURI PROPRII 

LA HOTĂRÂREA NR. 113 DIN 31.07.2017

PREVEDERI 

BUGETARE 

ANUALE

4

ÎNCASĂRI 30.06.2017DENUMIREA INDICATORILOR

491.000,00                              

2.219.000,00                           

509.000,00                              

164.312,00                              

580.000,00                              

119.844,00                              

7.780.000,00                           

2.196,00                                  

11.802,00                                

19.100,00                                

3.171,00                                  

250,00                                     

7.949,00                                  

PLĂȚI 

30.06.2017

PREVEDERI 

BUGETARE 

TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

CREDITE 

BUGETARE  

ANUALE
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0 1 2 3 4 5

66 10 Sănătate 1.957.000,00     1.044.000,00        -               957.428,00       

66 10 06 03  Unităţi de asistenţă medico-socială - Centrul de 

Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi 1.957.000,00    1.044.000,00       -              957.428,00      

 - cheltuieli de personal 936.000,00        533.000,00           507.490,00       

 - bunuri şi servicii 1.021.000,00     511.000,00           449.938,00       

67 10 Cultură, recreere şi religie 6.760.100,00     3.319.100,00        -               2.647.474,00    

67 10 03 03 Muzee - Muzeul Naţional al Agriculturii 1.500.000,00    785.000,00          -              694.397,00      

 - cheltuieli de personal 993.000,00        489.000,00           467.055,00       

 - bunuri şi servicii 507.000,00        296.000,00           228.035,00       

 -plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -693,00

67 10 03 03 Muzee -  Muzeul Judeţean  Ialomiţa 1.612.000,00    824.000,00          -              638.965,00      

 - cheltuieli de personal 878.000,00        418.000,00           410.141,00       

 - bunuri şi servicii 734.000,00        406.000,00           229.932,00       

 -plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -1.108,00

67 10 03 14 Centre culturale - Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel 

Perlea,, 1.581.100,00    796.100,00          -              549.514,00      

 - cheltuieli de personal 510.000,00        247.000,00           225.977,00       

 - bunuri şi servicii 1.071.100,00     549.100,00           323.537,00       

67 10 03 30 Alte servicii culturale - Biblioteca Judeţeană ,,Stefan 

Bănulescu,, Ialomiţa 852.000,00       408.000,00          -              329.204,00      

 - cheltuieli de personal 650.000,00        316.000,00           284.038,00       

 - bunuri şi servicii 202.000,00        92.000,00             45.166,00         

67 10 03 30 Alte servicii culturale - Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa 1.215.000,00    506.000,00          -              435.394,00      

 - cheltuieli de personal 580.000,00        296.000,00           284.963,00       

 - bunuri şi servicii 635.000,00        210.000,00           150.431,00       

96 10 Excedent / Deficit -                   -                      -             729.423,00

 98 10 EXCEDENT -                   -                      729.423,00
98 10 96 Excedentul secţiunii de funcţionare -                   -                      729.423,0099 10 96 Deficitul secţiunii de funcționare

0 1 2 3

VENITURI 954.000,00        731.000,00           

1

43.10.19 Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii 

de dezvoltare 954.000,00        731.000,00           

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa 20.000,00 20.000,00

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 4.000,00 4.000,00

Muzeul Naţional al Agriculturii 180.000,00 65.000,00

Muzeul Judeţean Ialomiţa 55.000,00 30.000,00

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Ialomiţa 630.000,00 577.000,00

Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea,, 30.000,00

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi 35.000,00 35.000,00

DENUMIREA INDICATORILOR

CREDITE 

BUGETARE  

ANUALE

CREDITE 

BUGETARE  

TRIMESTRIALE

din care: 

credite 

bugetare 

destinate 

stingerii 

plăţilor 

restante

PLĂȚI 

30.06.2017

  - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

20.000,00

65.000,00

120.000,00                              

PREVEDERI 

BUGETARE 

ANUALE

120.000,00                              

35.000,00

4

ÎNCASĂRI 30.06.2017DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI 

BUGETARE 

TRIMESTRIALE
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0 1 2 3 4 5

CHELTUIELI 954.000,00        731.000,00           -               19.890,00         

54 10 Alte servicii publice generale 20.000,00          20.000,00             -               19.890,00         

54 10 10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor - 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa 20.000,00         20.000,00            -              19.890,00        

 - active nefinanciare 20.000,00          20.000,00             19.890,00         

65 10 Învățământ 4.000,00            4.000,00               -               -                    

65 10 07 Învățământ special 4.000,00           4.000,00              -              -                   

65 10 07 04  Învăţământ special - Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională 4.000,00           4.000,00              -              -                   

 - active nefinanciare 4.000,00            4.000,00               

66.10  Sănătate 35.000,00          35.000,00             -               -                    

66 10 06 03  Unităţi medico-sociale - Centrul de Asistenţă Medico-

Socială Fierbinţi 35.000,00         35.000,00            -              -                   

 - active nefinanciare 35.000,00          35.000,00             

67 10 Cultură, recreere şi religie 895.000,00        672.000,00           -               -                    

67 10 03 03 Muzee - Muzeul Naţional al Agriculturii 180.000,00       65.000,00            -                   

 - active nefinanciare 180.000,00        65.000,00             

67 10 03 03 Muzee - Muzeul Judeţean Ialomiţa 55.000,00         30.000,00            -                   

 - active nefinanciare 55.000,00          30.000,00             

67 10 03 14 Centre culturale - Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel 

Perlea,, 30.000,00         -                       -                   

 - active nefinanciare 30.000,00          

67 10 03 30 Alte servicii culturale - Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa 630.000,00       577.000,00          -              -                   

 - active nefinanciare 630.000,00        577.000,00           

96 10 Excedent / Deficit -                  -                    100.110,00       

 98 10 EXCEDENT -                  -                     100.110,00       

98 10 97 Excedentul secţiunii de dezvoltare 100.110,00

PLĂȚI 

30.06.2017

din care: 

credite 

bugetare 

destinate 

stingerii 

plăţilor 

restante

CREDITE 

BUGETARE  

TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

CREDITE 

BUGETARE  

ANUALE
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ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

0 1 2 3

 VENITURI 1.333.000,00        827.000,00           

1 VENITURI PROPRII 1.320.000,00        814.000,00           

DGASPC - Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu 588.000,00           368.000,00           

DGASPC - Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi 300.000,00           170.000,00           

DGASPC - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia 392.000,00           255.000,00           

DGASPC - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Movila 40.000,00             21.000,00             

2 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 13.000,00             13.000,00             

DGASPC - Cămin pentru Persoane Vârstnice Balaciu 4.000,00               4.000,00               

DGASPC - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia 9.000,00               9.000,00               

0 1 2 3 4 5

CHELTUIELI 1.333.000,00        827.000,00           -                 605.542,00         

68.10  Asigurări şi asistenţă socială 1.333.000,00        827.000,00           -                 605.542,00         

 68.10.04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Cămin 

pentru Persoane Vârstnice Balaciu 592.000,00          372.000,00          -                243.441,00        

 - bunuri şi servicii 592.000,00           372.000,00           243.441,00         

68.10.04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă -DGASPC- Centrul 

pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi 300.000,00          170.000,00          -                127.945,00        

 - bunuri şi servicii 300.000,00           170.000,00           127.945,00         

68 10 05 02 Asistenţă socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul 

de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia 401.000,00          264.000,00          -                223.704,00        

 - bunuri şi servicii 400.000,00           264.000,00           223.704,00         

 - transferuri între unități ale administrației publice 1.000,00               -                        -                     

68 10 05 02 Asistenţă socială în caz de invaliditate -DGASPC- Centrul 

de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Movila 40.000,00            21.000,00            -                10.452,00          

 - bunuri şi servicii 40.000,00             21.000,00             10.452,00           

96 10 Excedent / Deficit -                     -                     210.609,00

 98 10 EXCEDENT -                     -                     210.609,00

98 10 96 Excedentul secţiunii de funcţionare -                     -                     210.609,00

816.151,00                                  

11.848,00                                    

DENUMIREA INDICATORILOR

CREDITE 

BUGETARE  

ANUALE

din care: 

credite 

bugetare 

destinate 

stingerii 

plăţilor 

restante

PLĂȚI 

30.06.2017

3.130,00                                      

8.718,00                                      

371.004,00                                  

166.392,00                                  

249.359,00                                  

17.548,00                                    

804.303,00                                  

CREDITE 

BUGETARE  

TRIMESTRIALE

4

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 113 DIN 31.07.2017

EXECUŢIE BUGETARĂ LA TRIMESTRUL II ANUL 2017

BUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL                                                                                                      

DIN VENITURI PROPRII 

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI 

BUGETARE 

ANUALE

ÎNCASĂRI 30.06.2017

PREVEDERI 

BUGETARE 

TRIMESTRIALE
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ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

 - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  -LEI-

0 1 2 3

 VENITURI 78.019.000,00    44.196.000,00     

1 VENITURI PROPRII 64.889.000,00    37.699.000,00     

30.10.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 40.000,00           20.000,00            

33.10.08 Venituri din prestări de servicii 1.816.000,00      906.000,00          

33.10.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari 

sociale de sanatate 50.859.000,00    29.454.000,00     

33.10.30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate 

publica din sume alocate de la bugetul de stat 7.482.000,00      4.649.000,00       
33.10.31 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate 

publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 

Sanatatii 3.048.000,00      1.759.000,00       

33.10.32 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina 

legala 1.643.000,00      910.000,00          

36.10.50 Alte venituri 1.000,00             1.000,00              

2 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE -726.000,00 -706.000,00

37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-726.000,00 -706.000,00

3 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.10.15 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 

efectuarea de cheltuieli

4 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 13.856.000,00    7.203.000,00       

43.10.10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor 

curente din domeniul sănătății 2.230.000,00      1.389.000,00       

43.10.33 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări 

sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale
11.626.000,00    5.814.000,00       

0 1 2 3 4 5

CHELTUIELI 81.155.000,00    47.332.000,00     1.008.390,00     38.301.575,00    

51 10 Autorități publice și acțiuni externe -45.000,00 -45.000,00 -                     -44.576,00

 - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -45.000,00 -45.000,00 -44.576,00

66 10 Sănătate 81.200.000,00    47.377.000,00     1.008.390,00     38.346.151,00    

66 10 06 01 Spitale generale 81.200.000,00   47.377.000,00    1.008.390,00    38.346.151,00   

 - cheltuieli de personal 57.854.000,00    29.843.000,00     28.573.743,00    

 - bunuri şi servicii 21.381.000,00    16.025.000,00     1.008.390,00     9.171.943,00      

 - alte cheltuieli 2.001.000,00      1.545.000,00       635.795,00         

 - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -36.000,00 -36.000,00 -35.330,00

96 10 Excedent / Deficit -3.136.000,00 -3.136.000,00 2.612.917,00

 98 10 EXCEDENT -                   -                    2.612.917,00

98 10 96 Excedentul secţiunii de funcţionare 2.612.917,00

 99 10 DEFICIT 3.136.000,00 3.136.000,00

99 10 96 Deficitul secţiunii de funcţionare 3.136.000,00 3.136.000,00

ANEXA NR. 4

EXECUŢIE BUGETARĂ LA TRIMESTRUL II ANUL 2017
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL                                                                                                                                                             

DIN VENITURI PROPRII - SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 113 DIN 31.07.2017

4

20.093,00                                        

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI 

BUGETARE 

TRIMESTRIALE

ÎNCASĂRI 30.06.2017

40.914.492,00                                 

23.997.074,00                                 

2.447,00                                          

-200.000,00

1.238.795,00                                   

3.136.002,00                                   

DENUMIREA INDICATORILOR

din care: credite 

bugetare 

destinate 

stingerii plăţilor 

restante

PLĂȚI 

30.06.2017

4.856.231,00                                   

CREDITE 

BUGETARE  

ANUALE

PREVEDERI 

BUGETARE 

ANUALE

3.136.002,00                                   

-200.000,00

910.000,00                                      

856.052,00                                      

31.880.692,00                                 

CREDITE 

BUGETARE  

TRIMESTRIALE

6.097.798,00                                   

407.325,00                                      

5.690.473,00                                   
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0 1 2 3

VENITURI 1.947.000,00      1.489.000,00       

1

37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru 

finanţarea secţiunii de dezvoltare 726.000,00         706.000,00          

2

39.10.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor 

publice 5.000,00             5.000,00              

3 43.10 Subvenții de la alte administrații 1.216.000,00      778.000,00          

43.10. 14  Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor 

de capital din domeniul sănătăţii 1.216.000,00      778.000,00          

0 1 2 3 4 5

CHELTUIELI 1.974.000,00      1.516.000,00       -                     268.542,00         

66 10 Sănătate 1.974.000,00      1.516.000,00       -                     268.542,00         

66 10 06 01 Spitale generale 1.974.000,00     1.516.000,00      268.542,00        

 - active nefinanciare 1.974.000,00      1.516.000,00       268.542,00         

96 10 Excedent / Deficit -27.000,00 -27.000,00 42.174,00

 98 10 EXCEDENT -                   -                    42.174,00
98 10 97 Excedentul secţiunii de dezvoltare 42.174,00

 99 10 DEFICIT 27.000,00 27.000,00 -                  

99 10 97 Deficitul secţiunii de dezvoltare 27.000,00 27.000,00

PREVEDERI 

BUGETARE 

ANUALE

ÎNCASĂRI 30.06.2017

4

DENUMIREA INDICATORILOR

CREDITE 

BUGETARE  

ANUALE

din care: credite 

bugetare 

destinate 

stingerii plăţilor 

restante

PLĂȚI 

30.06.2017

107.273,00                                      

200.000,00                                      

3.443,00                                          

107.273,00                                      

310.716,00                                      

PREVEDERI 

BUGETARE 

TRIMESTRIALE

CREDITE 

BUGETARE  

TRIMESTRIALE

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR
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ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

 - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
 -LEI-

0 1 2 3

 VENITURI 11.000,00             11.000,00             

1 Sume utilizate din excedentul anului precedent -                        -                        

40.08.15.02 Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul 

anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

2 Subvenții de la bugetul de stat 11.000,00             11.000,00             

42.08.60 Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE 11.000,00             11.000,00             

0 1 2 3 4 5

CHELTUIELI 71.000,00             71.000,00             -               9.916,00             

68.08  Asigurări şi asistenţă socială 71.000,00             71.000,00             -               9.916,00             

 68 08 06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 71.000,00            71.000,00            -              9.916,00             

 - proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 71.000,00             71.000,00             9.916,00             

96 08 Excedent / Deficit -60.000,0 -60.000,0 60.319,00

 98 08 EXCEDENT -                     -                     60.319,00

98 08 97 Excedentul secţiunii de dezvoltare 60.319,00

 99 08 DEFICIT 60.000,00 60.000,00 -                    

99 08 97 Deficitul secţiunii de dezvoltare 60.000,00 60.000,00

59.693,00                                  

ÎNCASĂRI 30.06.2017

PREVEDERI 

BUGETARE 

TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR

CREDITE 

BUGETARE  

ANUALE

din care: 

credite 

bugetare 

destinate 

stingerii 

plăţilor 

restante

PLĂȚI 

30.06.2017

CREDITE 

BUGETARE  

TRIMESTRIALE

4

70.235,00                                  

59.693,00                                  

10.542,00                                  

10.542,00                                  

ANEXA NR. 5

LA HOTĂRÂREA NR. 113 DIN 31.07.2017

EXECUŢIE BUGETARĂ LA TRIMESTRUL II ANUL 2017

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AL JUDETULUI IALOMITA 

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI 

BUGETARE 

ANUALE
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Cod FP 07-06, ed. 2, vers.0 

 

  
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea rectificării bugetului general al  

judeţului Ialomiţa, pe anul 2017 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8207 din 24.07.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Raportul comun nr. 8208 din 24.07.2017 al Direcţiei Buget Finanţe și al Direcţiei 
Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 8343 din 27.07.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 8331 din 27.07.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 8395 din 28.07.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 8416 din 28.07.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr. 8352 din 27.07.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 23.03.2017 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017, 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 art. 91 alin. (1) lit. b) și f) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pentru anul 2017; 
 În temeiul art. 97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului  propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 
2017, pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în 
sumă de 116.715,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 170.215,00 mii lei, cu un deficit de 
53.500,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit 
punctului I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Cod FP 07-06, ed. 2, vers.0 

 

(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 53.500,00 mii lei 
ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu. 

 (3) Se aprobă repartizarea sumei de 65,00 mii lei pentru susţinerea cultelor 
religioase ale judeţului Ialomiţa, Episcopiei Sloboziei și Călărașilor ca și contribuţie la 
realizarea unei instalaţii de climatizare la Mănăstirea ”Sf. Voievozi” din Slobozia. 

 

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 
2017, pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, atât la 
venituri cât și la cheltuieli, în sumă de 16.786,10 mii lei potrivit punctului II din anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Influenţele prevăzute la art. 1 şi 2 sunt detaliate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4 Se împuternicesc Direcţia Buget Finanţe şi Direcţia Investiţii şi 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 
2017. 

 

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 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. 114                                                                                                                                                                         Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                    HAM 
Astăzi 31.07 .2017                                    2 ex. 



 - mii lei -

Nr. Denumirea indicatorilor

crt.

0 1 2 3 4

I BUGET LOCAL 

TOTAL VENITURI 116.680,00 35,00 116.715,00

VENITURI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 116.680,00 35,00 116.715,00

Subcapitol

16.02.03 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 145,00 20,00 165,00

35.02.50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 10,00 15,00 25,00

VENITURI - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00

TOTAL CHELTUIELI 168.801,00 1.414,00 170.215,00

CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 116.680,00 35,00 116.715,00

Paragraf : 51.02.01.03 Autorităţi executive 8.406,00 -39,00 8.367,00

Articol / alineat

20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi 130,00 -30,00 100,00

20.02 Reparaţii curente 80,00 -30,00 50,00

20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări 70,00 -15,00 55,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 830,00 36,00 866,00

Subcapitol : 65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului 480,00 14,00 494,00

Articol / alineat

59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social -cultural 480,00 14,00 494,00

Paragraf 67.02.03.08 Centre pentru  conservarea şi promovarea culturii tradiţionale - 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Ialomiţa 1.190,00 60,00 1.250,00

Articol / alineat

51.01.01 Transferuri către instituţii publice 1.190,00 60,00 1.250,00

CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 52.121,00 1.379,00 53.500,00

Paragraf : 51.02.01.03 Autorităţi executive 9.258,00 -41,00 9.217,00

Articol / alineat

71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 121,00 29,00 150,00

Centală telefonică 0,00 29,00 29,00

71.01.30 Alte active fixe 1.272,00 -70,00 1.202,00

Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 

3 244,00 -90,00 154,00

 întocmire documentație tehnico-economică, faza DALI, avize, acorduri 99,00 -20,00 79,00

servicii consultanță / asistență pentru întocmirea și depunerea cererii de 

finanțare și a documentației aferente 130,00 -70,00 60,00

Contorizare consum de energie electrică a Sălii de spectacole a Consiliului 

Judeţean Ialomiţa 0,00 20,00 20,00

Subcapitol: 60.02.02 Apărare naţională 261,00 -95,00 166,00

Articol / alineat

71.01.30 Alte active fixe 261,00 -95,00 166,00

Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului - Pavilion A ( 

Centrul Militar Județean Ialomița ) 257,00 -95,00 162,00

 întocmire documentație tehnico-economică, faza DALI, avize, acorduri 97,00 -20,00 77,00

ANEXA 

LA HOTĂRÂREA NR. 114 /31.07.2017

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017

Program 

actual
Influenţe

 Program 

rectificat
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servicii consultanță / asistență pentru întocmirea și depunerea cererii de 

finanțare și a documentației aferente 130,00 -75,00 55,00

Paragraf : 65.02.07.04 Învăţământ special 276,00 -20,00 256,00

Articol / alineat

71.01.30 Alte active fixe 272,00 -20,00 252,00

Creșterea eficienței energetice a Căminului Școală Slobozia CP5 - clădire 

școală și clădire sală de sport ( Liceul Tehnologic Special "Ion Teodorescu" 

Slobozia) 252,00 -20,00 232,00

 întocmire documentație tehnico-economică, faza DALI, avize, acorduri 97,00 -20,00 77,00

Paragraf :  66.02.06.01 Spitale generale 2.984,00 130,00 3.114,00

Articol / alineat

71.01.30 Alte active fixe 1.768,00 130,00 1.898,00

Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Slobozia - elaborare expertiză tehnică 0,00 80,00 80,00

Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență 

Slobozia - DALI, expertiză tehnică 130,00 50,00 180,00

Paragraf : 67.02.03.03 - Muzee 625,00 -20,00 605,00

Articol / alineat

71.01.30 Alte active fixe 390,00 -20,00 370,00

Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița 242,00 -20,00 222,00

 întocmire documentație tehnico-economică, faza DALI, avize, acorduri 97,00 -20,00 77,00

Subcapitol : 68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă - DGASPC Ialomiţa - 

Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi 1.172,00 48,00 1.220,00

Articol / alineat

71.03 Reparaţii  capitale 1.073,00 48,00 1.121,00

Compartimentări interioare și montare lift exterior la Centrul pentru Persoane 

Vârstnice - Fierbinți Târg - etapa a II-a - Recompartimentări interioare 904,00 33,00 937,00

Compartimentări interioare și montare lift exterior la Centrul pentru Persoane 

Vârstnice - Fierbinți Târg - etapa a II-a - Recompartimentări interioare - 

reactualizare DALI 9,00 15,00 24,00

Subcapitol : 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii - Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa 429,00 -48,00 381,00

Articol / alineat

71.01.30 Alte active fixe 223,00 -48,00 175,00

Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii pentru 

Protecția Copilului Urziceni și cantina aferentă 69,00 -48,00 21,00

DALI, PT, verificări la PT și avize 44,00 -23,00 21,00

servicii consultanță / asistență pentru întocmirea și depunerea CF și a 

documentației aferente 25,00 -25,00 0,00

Paragraf : 84.02.03.01 Drumuri şi poduri 29.538,00 1.425,00 30.963,00

Articol / alineat

71.01.30 Alte active fixe 3.868,00 75,00 3.943,00

Modernizare DJ 306, limită județ Călărași - Albești - Andrășești - Gheorghe 

Doja - Crunți - Reviga - DJ 102 H - Cocora - limită județ Buzău - revizuire 

documentație tehnico-economică, faza SF 130,00 -130,00 0,00

Modernizare DJ 306, limită județ Călărași - Albești - Andrășești - Gheorghe 

Doja - Crunți - Reviga - DJ 102 H - Cocora - limită județ Buzău - elaborare 

documentație tehnico-economică, faza DALI 0,00 205,00 205,00

72.01.01 Participare la capitalul social a societăţilor comerciale 0,00 1.350,00 1.350,00

Excedent/Deficit 52.121,00 1.379,00 53.500,00
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II

TOTAL VENITURI 16.726,10 60,00 16.786,10

VENITURI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 15.772,10 60,00 15.832,10

Subcapitol

43.10.09 Subvenţii pentru instituţii publice 15.500,00 60,00 15.560,00

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Ialomiţa 1.190,00 60,00 1.250,00

VENITURI - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 954,00 0,00 954,00

TOTAL CHELTUIELI 16.726,10 60,00 16.786,10

CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 15.772,10 60,00 15.832,10

Paragraf 66.10.06.03 Unităţi medico-sociale - Centrul de Asistenţă Medico-Socială 

Fierbinţi Tîrg 1.957,00 0,00 1.957,00

Articol/Alineat

10.01.01 Salarii de bază 613,00 -7,00 606,00

10.01.05 Sporuri pentru condiţii de muncă 135,00 -6,00 129,00

10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 118,00 -4,00 114,00

10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 42,00 -1,00 41,00

20.04.01 Medicamente 39,00 18,00 57,00

Paragraful 67.10.03.30 Alte servicii culturale - Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa 1.215,00 60,00 1.275,00

Articol/Alineat

10.01.01 Salarii de bază 460,00 18,00 478,00

10.01.13 Indemnizaţii de delegare 10,00 4,00 14,00

10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 73,00 4,00 77,00

10.03.02 Contribuţii de asigurări de şomaj 2,00 1,00 3,00

10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 24,00 1,00 25,00

10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 1,00 1,00 2,00

10.03.06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10,00 6,00 16,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 448,00 25,00 473,00

CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 954,00 0,00 954,00

Paragraful 67.10.03.30 Alte servicii culturale - Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa 630,00 0,00 630,00

Articol/Alineat

71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 577,00 0,00 577,00

Ecran LED 170,00 -15,00 155,00

Mecanism de ridicare 0,00 59,50 59,50

Generator curent electric 0,00 65,00 65,00

Distribuitor audio digital cu 32 intrări 0,00 8,00 8,00

Copiator A3 7,00 2,50 9,50

Scenă acoperită 400,00 -120,00 280,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN 

VENITURI PROPRII AL INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI 
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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 2017 
  

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

  - Expunerea de motive nr. 7928 din 17.07.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

 Examinând: 
 - Nota de fundamentare înaintată cu adresa nr. R17940 din 12.07.2017 a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2017; 
 - Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia 
nr. 27 din 14.07.2017 de avizare a modificării bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 
 - Raportul  nr. 7929 din 17.07.2017 al Direcţiei Buget Finanţe;  

 - Raportul nr. 8344 din 27.07.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 8332 din 27.07.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 8396 din 28.07.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
 În conformitate cu : 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 48 din 23.03.2017 privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe 
anul 2017, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 - 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 și art. 104 alin. (6) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 6/2017  privind bugetul de stat pe anul 2017, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Slobozia, pe anul 2017, pe secţiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole și 
alineate, la venituri în sumă de 79.966,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 83.129,00 mii lei, 
cu un deficit de 3.163,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului anterior, 
potrivit punctului I din anexa 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 pe anul 2017. 

 
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Spitalul  

Judeţean de Urgenţă Slobozia, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul unităţii 
sanitare. 

 
Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.5 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 
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ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

 - mii lei -

Nr. Denumirea indicatorilor

crt.

0 1 2 3 4

I BUGETUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA

TOTAL VENITURI 79.966,00 0,00 79.966,00

VENITURI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 78.019,00 -30,00 77.989,00

30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri 40,00 40,00

33.10.08 Venituri din prestări de servicii 1.816,00 1.816,00

33.10.21 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate 50.859,00 50.859,00

33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume 

alocate de la bugetul de stat 7.482,00 7.482,00

33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume 

alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătații 3.048,00 3.048,00

33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală 1.643,00 1.643,00

36.10.50 Alte venituri 1,00 1,00

37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de 

dezvoltare a bugetului local -726,00 -30,00 -756,00

43.10.10  Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din 

domeniul sănătăţii 2.230,00 2.230,00

43.10.33 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 

pentru acoperirea creșterilor salariale 11.626,00 11.626,00

VENITURI - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 1.947,00 30,00 1.977,00

37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 726,00 30,00 756,00

39.10.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 5,00 5,00

43.10.14 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de capital din 

domeniul sănătăţii 1.216,00 1.216,00

TOTAL CHELTUIELI 83.129,00 0,00 83.129,00

CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 81.155,00 -30,00 81.125,00

Paragraf : 51.02.01.03 Autorităţi executive -45,00 0,00 -45,00

Articol/Alineat

85.01.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secțiunea de 

funcționare a bugetului local -45,00 -45,00

Paragraf 66.10.06.01 Spitale generale 81.200,00 -30,00 81.170,00

Articol/Alineat

10.01.01 Salarii de bază 33.545,00 33.545,00

10.01.05 Sporuri pentru condiţii de muncă 7.971,00 7.971,00

10.01.11 Fond aferent plății cu ora 4.637,00 4.637,00

10.02.01 Tichete de masă 1.298,00 1.298,00

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 7.148,00 7.148,00

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj 252,00 252,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 2.357,00 2.357,00

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 150,00 150,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 496,00 496,00

20.01.01 Furnituri de birou 112,00 112,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie 108,00 108,00

ANEXA 

LA HOTĂRÂREA NR. 115 / 31.07.2017

privind aprobarea rectificării bugetului Spitalului Județean de Urgență  Slobozia, pentru anul 2017

Program 

actual

 Program 

rectificat
Influenţe



Nr. Denumirea indicatorilor

crt.

0 1 2 3 4

Program 

actual

 Program 

rectificat
Influenţe

20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică 1.708,00 1.708,00

20.01.04 Apă, canal şi salubritate 302,00 302,00

20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi 60,00 60,00

20.01.06 Piese de schimb 486,00 486,00

20.01.07 Transport 425,00 425,00

20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 92,00 92,00

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 346,00 346,00

20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.655,00 1.655,00

20.02 Reparații curente 124,00 124,00

20.03.01 Hrană pentru oameni 556,00 556,00

20.04.01 Medicamente 9.735,00 -30,00 9.705,00

20.04.02 Materiale sanitare 1.993,00 1.993,00

20.04.03 Reactivi 1.678,00 1.678,00

20.04.04 Dezinfectanți 686,00 686,00

20.05.01 Uniforme și echipament 8,00 8,00

20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat 2,00 2,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar 304,00 304,00

20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări 17,00 17,00

20.09 Materiale de laborator 467,00 467,00

20.11 Cărți, publicații și materiale documentare 26,00 26,00

20.12 Consultanţă şi expertiză 41,00 41,00

20.13 Pregătire profesională 43,00 43,00

20.14 Protecția muncii 5,00 5,00

20.25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea 

intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale 65,00 65,00

20.30.04 Chirii 17,00 17,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 320,00 320,00

59.01 Burse 147,00 147,00

59.17 Despăgubiri civile 1.854,00 1.854,00

85.01.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secțiunea de 

funcționare a bugetului local -36,00 -36,00

CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 1.974,00 30,00 2.004,00

Articol/Alineat

71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 1.747,00 30,00 1.777,00

Computer tomograf 270,00 -270,00 0,00

Aparat ecograf Dopler 30,00 156,00 186,00

Sistem antiincendiu -        6,00 6,00

Aspirator dermatologic -        6,00 6,00

Electrocauter bipolar -        15,00 15,00

Monitor funcţii vitale -        18,00 18,00

Paturi ATI (interne) -        28,00 28,00

Seringi automate -        18,00 18,00

EKG cu 6 canale -        9,00 9,00

Defibrilator -        9,00 9,00

Sistem distribuţie gaze medicale -        35,00 35,00

71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 52,00 -       52,00

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe 175,00 -       175,00

DEFICIT 3.163,00 -       3.163,00
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 H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia 
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 7924 din 17.07.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 23.03.2017 privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 13 din 15.07.2016 privind 
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, 

Examinând: 
- Adresa și nota de fundamentare nr. R17419 din 06.07.2017 a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slobozia; 
-  Raportul nr. 7925  din 17.07.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr. 8333 din 27.07.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr.8345 din 27.07.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu: 
- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii,republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii 

managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care 
au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru 
care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei 
publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice 
cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către 
autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti;  

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și lit. d), alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. a) pct. 3 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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- prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și lit. d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 3 

din Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slobozia, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

comunicării. 
 
 Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE 
 

VICTOR MORARU 
 

 
 

                                                                                                      Contrasemnează 
      Secretarul judeţului Ialomiţa 
          Adrian-Robert  IONESCU 

       
 
 
 
 
 
 
Nr.116                                                                                                                                                                                                   Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                                HAM 
Astăzi 31.07.2017                                 2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa                             

nr. 3/19.01.2017  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare 
a Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.7662 din 10.07.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017  privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 7663 din 10.07.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 8346 din 27.07.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 
 - Raportul nr. 8334 din 27.07.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 În conformitate cu: 
      - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice; 

- prevederile art. 140 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr. 3/19.01.2017, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017  
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, se modifică după cum urmează : 

1. Articolul 107 se modifică și va avea următorul cuprins : 
”Art.107(1)  Pentru participarea la lucrările Consiliului Judeţean Ialomiţa și ale 

comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul, în perioada 01 iulie                         
2017 – 31 decembrie 2021, la o indemnizaţie de ședinţă calculată cu o cotă 
procentuală din indemnizaţia lunară a Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
astfel : 
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a) în luna în care se organizează doar ședinţa ordinară a plenului, 5% pentru 

participarea la lucrările comisiei de specialitate și 5% pentru participarea la lucrările 
ședinţei ordinare; 

b) în luna în care se organizează atât o ședinţă ordinară a plenului, cât și una 
sau mai multe ședinţe extraordinare de plen, 3% pentru participarea la lucrările 
comisiei de specialitate pentru o singură ședinţă extraordinară, 3% pentru 
participarea la lucrările comisiei de specialitate pentru ședinţa ordinară și 4% pentru 
participarea la lucrările ședinţei ordinare.   

(2)Cotele procentuale menţionate la alineatul (1) nu se aplică și majorărilor 
prevăzute la art. 16 alin.(2) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 

(3) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin.(1) se efectuează 
exclusiv din veniturile proprii ale bugetului judeţului Ialomiţa.”  

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

01 iulie 2017. 
 
Art. III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

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

 
 

   PREŞEDINTE,  
 

   VICTOR MORARU 
 
 
 

Contrasemnează 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 
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Adoptată la Slobozia                                                                  DIG 
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H O T Ă R Â R E  
 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și  
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al  

Consiliului Județean Ialomița și din serviciile publice din subordine 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 8239 din 25.07.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - adresa  nr. 1499 din 19.07.2017 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa; 
 -adresa nr. 8130 din 18.07.2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 
 -procesul-verbal de consultare încheiat cu Sindicatul Sed Lex și cu reprezentanţii 
salariaţilor din Consiliul Judeţean Ialomiţa nr. 8252 din  25 .07.2017; 
           - Raportul  nr. 8253  din 25.07.2017 al Direcţiei Buget Finanţe; 
           - Raportul  nr. 8347 din 27.07.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială și familie; 
 - Raportul nr. 8397 din 28.07.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 8335 din 27.07.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 3 alin. (1) și (4), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11, 
art. 12 alin. (1), art. 38 alin.(2) lit. a) și b) și anexa VIII, cap. I, lit. A, pct. III și cap. II, lit. A, 
pct. IV din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice;   

- 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 Începând cu luna iulie 2017 se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii 
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art.2 Începând cu luna iulie 2017 se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii 
publici și personalul contractual din cadrul  Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    
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 Art. 3 Începând cu luna iulie 2017 se stabilesc salariile de bază pentru personalul 
contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, conform anexei nr. 3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 4 Pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2017 se menţin în plată, la nivelul 
acordat pentru luna iunie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, precum și cuantumul 
sporurilor, primelor și celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, 
potrivit legii, din salariul brut lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, 
în măsura în care acesta ocupă aceeași funcţie și își desfășoară activitatea în aceleași 
condiţii, în cazul următoarelor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa: Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, Centrul de 
Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Naţional al 
Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea” Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Biblioteca Judeţeană ,,Ștefan 
Bănulescu” Ialomiţa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, pentru personalul neprevăzut 
la art. 3 din prezenta hotărâre. 
   
 Art. 5 Se împuternicește ordonatorul principal/terţiar de credite să emită actul 
administrativ de actualizare a salariilor de bază în situaţiile ocupării unui post vacant sau a 
modificării tranșei de vechime în muncă. 
 
  Art.6 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art. 7 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica 
direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
precum și instituţiilor menţionate la art. 2, art. 3 și art. 4 din prezenta, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 

                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                                                    Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                       Adrian Robert IONESCU 

 
 
 

 
 
Nr. 118 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                           Rd/Oc 
Astăzi 31.07.2017                                                                                                                                                                Șt.D 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean  
Ialomița nr. 47 din  30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care  

alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița în vederea actualizării acestuia 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.8234 din 25.07.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa;  
- anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din  30.09.1999 privind 

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa; 
Examinând: 
 - Raportul nr. 8235 din 25.07.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 

 - Raportul nr. 8348 din 27.07.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 8336 din 27.07.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 8398 din  28.07.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 8417 din 28.07.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr.8353 din 27.07.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

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

 - prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 
   - prevederile art.864 din Codul Civil; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului 
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

- prevederile Ordonanţei nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile Hotărârii Guvernului nr.  1353/2001 privind atestarea domeniului 

Public al judeţului Ialomiţa, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judeţul 
Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 428 din 9 iunie 2017 privind modificarea 
anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în domeniul public al judeţului Ialomiţa; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 50 din 21.04.2016 privind 
însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi 
terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 65 din 
27.10.2016 privind transferul bunurilor imobile în care funcţionează ”Centrul de Îngrijire și 
Asistenţă Slobozia” din domeniul public al Municipiului Slobozia în domeniul public al 
Judeţului Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 103 din 22.06.2017 privind 
trecerea unor bunuri imobile din cadrul fostului ”Centrul de plasament nr. 5 Slobozia” din 
domeniul public al Judeţului Ialomiţa în domeniul public al Municipiului Slobozia; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi f), art. 119 și  art. 120 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare 
 - prevederile art. 84 și art. 86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  nr. 3 
din 19.01.2017, 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art. I La anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 30.09.1999 privind 
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa se 
abrogă poziţiile nr. 1, 3, 11d, 13h - 13i, 15b - 15d, 15f - 15h, 18g - 18l, 19d - 19e, 19m, 
21b, 22, 23, 24, 25, 26j, 27, 28, 29, 30, 49, 50. 

 

 Art.II Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din  30.09.1999 se 
modifică și se completează după cum urmează:  
  - la poziţia 2 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Sala de 
Spectacole și Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni”; coloana (3) „Elemente de 
identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu structură pe cadre de beton, 
zidărie din cărămidă, acoperiș tip terasă; regim de înălţime: parter. Adresă: Piaţa 
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Revoluţiei, nr. 1, municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = parc, S = b-dul Matei Basarab,            
E = b-dul Chimiei, V = str. Episcopiei. Suprafaţă construită = 1.429,00 mp.”; coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „10.154.170,23”. 
Terenul aferent poziţiei 2: coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„957.730,00”. 
- la poziţia 4 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Muzeul 
Judeţean Ialomiţa”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Sediu - Construcţie cu structură pe cadre de beton, zidărie din cărămidă, fundaţie din 
beton, învelitoare din tablă, regim de înălţime: parter. Adresă: b-dul Matei Basarab,            
nr. 30, municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = b-dul Matei Basarab, S = Centrul de Plasament 
nr. 2, E = ansamblul 48 apartamente, V = bloc D3. Suprafaţă construită = 751,00 mp; 
Garaj - Construcţie din elemente prefabricate de beton armat, planșeu din beton armat. 
Suprafaţă construită = 20,00 mp; Anexă - Construcţie din elemente prefabricate de beton 
armat, planșeu din beton armat. Suprafaţă construită = 25,00 mp”; coloana (5) „Valoarea 
de inventar” va avea următorul cuprins: „1.674.800,00”; coloana (6) „Situaţia juridică 
actuală” va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998; HCJ nr.47/1999; Carte funciară 
nr. 33781”.  
Terenul aferent poziţiei 4: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „4.119,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar”  va avea următorul cuprins: 
„1.846.630,00”. 
  - la poziţia 5 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Muzeul 
Naţional al Agriculturii Slobozia”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea 
următorul cuprins: „Sediu - Construcţie cu structură pe cadre de beton, zidărie din 
cărămidă, fundaţie din beton, acoperiș tip terasă, regim de înălţime: P + 1E. Adresă: b-dul 
Matei Basarab nr. 10, municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = b-dul Matei Basarab, S = parc,  
E = str. Mihail Sadoveanu, V = cale ferată. Suprafaţă etaj = 2.097,00 mp. Suprafaţă 
construită = 2.430,00 mp; Bazin apă - Construcţie din beton armat, acoperiș tip terasă. 
Suprafaţă construită = 82,00 mp; Staţie pompe - construcţie din beton armat, acoperiș tip 
terasă. Suprafaţă construită = 45,00 mp; Garaje - construcţii din beton armat, acoperiș tip 
terasă. Suprafaţă construită = 78,00 mp; Construcţii anexă - Construcţie din cadre 
metalice, acoperiș din tablă. Suprafaţă construită = 104,00 mp”; coloana (4)  „An 
dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1971, 1991, 
1991”; coloana (5) „Valoarea de inventar”  va avea următorul cuprins: „3.253.200,00”; 
coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998; 
Contract v-c 2034/1992 şi Decizia nr. 63/1992 H.G. nr. 551/2016; Carte funciară   nr. 
33778”. 
Terenul aferent poziţiei 5: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „4.936,00mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„1.763.690,00”. 
- la poziţia 6 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Centrul 
Cultural UNESCO „Ionel Perlea”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Sediu - Construcţie cu structură pe cadre de beton armat, zidărie din cărămidă, 
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acoperiş tip şarpantă; regim de înălţime: S + P + 1E. Adresă: b-dul Matei Basarab nr. 26, 
municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = b-dul Matei Basarab, S = domeniu privat, E = Piaţa 
Revoluţiei, V = bloc locuinţe. Suprafaţă construită = 1.945,00 mp; Construcţii anexă - 
Suprafaţă construită la sol = 22,00 mp; Construcţii anexă - Suprafaţă construită la               
sol = 23,00 mp; Construcţii anexă - Suprafaţă construită la sol = 22,00 mp”, coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „3.982.000,00”; coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998; P-V recepţie finală din 
22.02.1993; Carte funciară nr. 31739”. 
Terenul aferent poziţiei 6: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „4.717,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„1.563.650,00”. 
- la poziţia 7 – coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Clădire 
administrativă - SC Drumuri şi Poduri SA”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea 
următorul cuprins: „Construcţie pe fundaţie de beton cu structură din cadre de beton 
armat, zidărie din cărămidă, învelitoare din tablă; regim de înălţime: P+2E. Adresă:         
str. Răzoare, nr. 3, municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = Biserica Adventistă,                            
S = str. Răzoare,  V = b-dul. Chimiei, E = Orăşelul copiilor. Suprafaţă construită = 356,00 
mp.”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „998.400,00”, 
coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.G. nr. 548/1999, 
protocol          nr. 2558/1998 şi HCJI nr. 17/1998  Carte funciară nr. 33800”; 

 Terenul aferent poziţiei 7: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins:     „2.137,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar”  va avea următorul cuprins: 
„766.750,00”. 
- la poziţia 8 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Casa 
memorială „Ionel Perlea"; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„749.200,00”; 
Terenul aferent poziţiei 8: coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„37.500,00”. 
- la poziţia 9 - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Sediu - 
Construcţie din zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă; regim de 
înălţime: parter. Adresă: str. Muzeului, nr. 12, sat Maia, comuna Brazii, în incinta bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului". Vecinătăţi: N = locuinţe individuale, S = incintă biserică,               
E = drum comunal,  V = incintă biserică. Suprafaţă construită =  84,00 mp; Construcţii 
anexă - Construcţie din cărămidă, parter. Suprafaţă desfășurată = 2,00 mp.”, coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „56.500,00”,  coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998, Decizia Delegaţiei 
Permanente a CJ Ialomiţa nr. 78/1994, Carte funciară nr. 20092”. 
Terenul aferent poziţiei 9, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„4.070,00”. 
- la poziţia 10 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Biserica de 
lemn „Sfântul Nicolae”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structura pereţilor din lemn de stejar îmbinate, şarpantă din lemn, 



5 
Cod FP -07-06, ed.2 vers.0 

 

 

acoperiş cu şindrilă. Biserica se află în incinta Muzeului Naţional al Agriculturii Slobozia. 
Adresă:      b-dul Matei Basarab, nr. 10, municipiul Slobozia. Datare din anul 1748, înscrisă 
în lista monumentelor istorice la poziţia IL - II - m - A - 14 075. Suprafaţă construită = 
94,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„10.590.000,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„Legea nr. 213/1998, Ordinul           nr. 2828/2015, HCJ nr. 32/2016, Carte funciară nr. 
33780”. 
Terenul aferent poziţiei 10: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 700,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „255.310,00”. 
- la poziţia 11a - coloana (2) „Denumirea bunului”  va avea următorul cuprins: „Centrul de 
recuperare pentru copilul cu deficienţe neuropsihice (Centrul de Plasament nr. 1)”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Sediu - Construcţie cu 
structură din zidărie portantă, fundaţie de beton, învelitoare din placă de beton armat; 
regim de înălţime: P + 1E. Adresă: str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 7, municipiul 
Slobozia. Vecinătăţi: N = ansamblu de locuinţe, S = parc, E = parc, V = str. Constantin 
Dobrogeanu Gherea. Suprafaţă construită = 1.593,00 mp, Garaj - Construcţie pe fundaţie 
din beton, pereţi metalici (tablă), învelitoare din plăci de azbociment. Suprafaţă construită 
= 31,00 mp”; coloana (4) „An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea 
următorul cuprins: „1998, 1980”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „1.081.300,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„O.G. nr. 26/1997; Protocol din 07.01.1998 şi 08.06.1998, HCJ 48/1998; Raport nr. 
6233/20.12.2004, Carte funciară nr. 36222”. 
- la poziţia 11b - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură din zidărie portantă, fundaţie din beton, învelitoare din plăci de 
azbociment; regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 64,00 mp”; coloana (5)  
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „8.800,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.G. nr.26/1997; Protocol din 07.01.1998 şi 
08.06.1998, HCJ 48/1998; Raport nr. 6233/20.12.2004, Carte funciară nr. 36222”. 
- la poziţia 11c  - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie semiîngropată, învelitoare din plăci de azbociment.                                       
Suprafaţă construită = 32,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „3.400,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„O.G. nr.26/1997; Protocol din 07.01.1998 şi 08.06.1998, HCJ 48/1998;                         
Raport nr. 6233/20.12.2004, Carte funciară nr. 36222”. 
Terenul aferent poziţiei 11: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 5.117,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „1.626.920,00”. 
- la poziţia 12 - coloana (0) „Număr curent” va avea următorul cuprins: „12a”, coloana (2) 
„Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Centrul de plasament nr. 2”, coloana 
(3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu  structură pe 
cadre de beton, fundaţie de beton, zidărie portantă de cărămidă, învelitoare de tablă; 
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regim de înălţime: P + 1E. Adresă: b-dul Chimiei, nr. 13, municipiul Slobozia. Vecinătăţi:                        
N = Muzeul Judeţean Ialomiţa, S = Biserica Adventistă, E = parc, V = Banca Raiffeisen. 
Suprafaţă construită = 352,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „286.700,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„H.C.J. 48/1998, P-v recepţie nr. 9677/02.11.2004, Carte funciară nr. 33804”. 
- la poziţia 12 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „12b”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.2.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Complex servicii 
auxiliare”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie 
(anexă) cu structură pe cadre: sâmburi și centuri din beton armat, zidărie de cărămidă, 
învelitoare din tablă; regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 164,00 mp”, 
coloana (4) va avea următorul cuprins: „1998”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea următorul cuprins: „177.900,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins:  „H.C.J. 48/1998, P-v recepţie nr. 9677/02.11.2004, Carte funciară nr. 
33804”. 
 - la poziţia 12 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „12c”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Baracă metalică”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie (magazie) 
din cadre metalice, pereţi din tablă ondulată şi învelitoare din tablă. Suprafaţă construită 
= 81,00 mp”, coloana (4) va avea următorul cuprins: „1998”, coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins: „4.900,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală”  
va avea următorul cuprins: „H.C.J. 48/1998, P-v recepţie nr. 9677/02.11.2004, Carte 
funciară nr. 33804”. 
Terenul aferent poziţiei 12: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 3.539,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „1.257.750,00”. 
- la poziţia 13a - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Centrul de 
plasament nr. 3”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură din zidărie portantă; regim de înălţime: P + 3E. Adresă:                   
str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 1, municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = ansamblu 
de locuinţe, S = ansamblu de locuinţe, E = ansamblu de locuinţe, V = Aleea Pieţei. 
Suprafaţă construită la sol = 722,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „1.189.200,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 37848”. 
- la poziţia 13b - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură din zidărie portantă, regim de înălţime: P + 1E. Suprafaţă 
construită = 479,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„307.800,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins:                     
„HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 37848”. 
- la poziţia 13c - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură din zidărie portantă; regim de înălţime: parter. Suprafaţă 
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construită = 122,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„16.500,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins:               
„HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 37848”. 
- la poziţia 13 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „13d”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.5.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Centrală termică”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu 
structură metalică, şarpantă din metal, învelitoare din tablă cutată; regim de înălţime: 
parter. Suprafaţă construită =  31,00 mp”, coloana (4) va avea următorul cuprins: „2000”, 
coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „36.400,00”, coloana (6) 
„Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 
37848”. 
- la poziţia 13 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „13e”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Cabină poartă”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie din zidărie 
de cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din plăci ondulate de azbociment. Suprafaţă 
construită = 29,00 mp”, coloana (4) va avea următorul cuprins: „1972”, coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea  următorul cuprins: „10.500,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 37848”. 
Terenul aferent poziţiei 13: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 8.356,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „2.789.920,00”. 
- la poziţia 14a - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Complex 
de servicii pentru protecţia copilului (Centrul de plasament nr. 4 + Centrul de zi)”;  coloana 
(3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu structură pe 
cadre de beton armat cu zidărie portantă; regim de înălţime: P + 3E. Adresă: str. Teilor,    
nr. 2, municipiul Urziceni. Vecinătăţi: N = domeniul public Primăria Urziceni, S = str. Teilor,             
E = Colegiul Naţional „Grigore Moisil”, V = str. Constructorilor. Suprafaţă construită = 
605,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„1.509.200,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins:             
„HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 23029”. 
- la poziţia 14b - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură pe cadre de beton armat cu zidărie portantă, regim de înălţime: 
parter. Suprafaţă construită = 346,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „192.200,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 23029”. 
- la poziţia 14c - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură pe cadre de beton armat cu zidărie portantă, regim de înălţime: 
parter. Suprafaţă construită = 135,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „46.700,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul 
cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 23029”. 
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- la poziţia 14d - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură din zidărie portantă, regim de înălţime: parter. Suprafaţă 
construită = 76,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„41.800,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins:                        
„HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 23029”. 
- la poziţia 14e -  coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură din zidărie portantă, regim de înălţime: parter. Suprafaţă 
construită = 87,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„21.700,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins:               
„HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 23029”. 
- la poziţia 14f - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură din zidărie portantă, regim de înălţime: parter. Suprafaţă 
construită = 81,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„9.100,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins:                   
„HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 23029”. 
-  la poziţia 14g - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură din zidărie portantă, regim de înălţime: parter. Suprafaţă 
construită = 51,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„6.000,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins:                       
„HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 23029”. 
- la poziţia 14h - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Anexă-
gospodărie”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură din zidărie portantă; regim de înălţime: parter. Suprafaţă 
construită = 29,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„676,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins:                          
„HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 23029”. 
- la poziţia 14i - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie subterană aflată în incinta Centrului de Plasament. Suprafaţă construită = 
65,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „3.200,00”, 
coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr. 4/27.02.2009, 
Carte funciară nr. 23029”. 
- la poziţia 14 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „14j”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.6.8.”, 
coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Cabină poartă”, coloana 
(3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu zidărie portantă 
din cărămidă; acoperiş tip terasă termo şi hidroizolată; regim de înălţime: parter. 
Suprafaţă construită = 21,00 mp”, coloana (4) va avea următorul cuprins: „1998”, coloana 
(5) „Valoarea de inventar” va avea  următorul cuprins: „4.100,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „HCJ nr.48/1998, Carte funciară nr. 23029”. 
Terenul aferent poziţiei 14: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 7.721,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „1.415.330,00”. 
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- la poziţia 15a - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Clădire 
școală - Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu”, coloana (3) „Elemente de identificare” 
va avea următorul cuprins: „Sediu - Construcţie cu structură pe cadre din beton armat, 
zidărie de B.C.A., acoperiș tip șarpantă, învelitoare din ţiglă; regim de înălţime: P + 2E. 
Adresă: str. Viilor nr. 61, municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = Secţia Drumuri Naţionale,       
S = alee pietonală, E = str. Viilor, N = Aleea Nordului şi Şcoala Generală nr.4. Suprafaţă 
construită = 775,00 mp; Amfiteatru -  Construcţie cu fundaţie din beton, schelet metalic, 
învelitoare ţiglă; regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 98,00 mp”; coloana (4) 
„An dobândire sau după caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1975, 
1983”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „1.399.500,00”, 
coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. Nr 206/2000, 
Legea               nr 84/1995, Carte funciară nr. 37915”. 
- poziţia 15e - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Clădire sală 
sport”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie cu 
structură pe cadre de beton armat, zidărie de BCA, acoperiș tip șarpantă, învelitoare din 
tablă, regim de înălţime: P + 1E. Suprafaţă construită = 256,00 mp; coloana (5) „Valoarea 
de inventar” va avea următorul cuprins: „212.400,00” coloana (6) „Situaţia juridică 
actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. Nr 206/2000, Legea nr 84/1995, Carte 
funciară nr. 37915”. 
Terenul aferent poziţiei 15: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 9.281,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „3.570.167,43”. 
- la poziţia 16 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Centrul de 
Îngrijire de Zi”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură din zidărie portantă, planșee din beton armat, acoperiș tip 
terasă, regim de înălţime: P + 1E. Adresă: str. Nordului, nr. 2, municipiul Slobozia. 
Suprafaţă construită = 311,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „605.300,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„O.U.G.      Nr 206/2000, Legea nr 84/1995, Carte funciară nr. 33563”; 
Terenul aferent poziţiei 16: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 1.059,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „355.820,00”.   
- la poziţia 17a - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Clădire - 
Şcoală Specială”; coloana (3) „Construcţie cu structură de cadre din beton, zidărie de 
cărămidă, acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din ţiglă; regim de înălţime: P+ 1E. Adresă: 
str. George Coşbuc, nr. 29, cartier Slobozia Nouă, municipiul Slobozia. Vecinătăţi:                      
N = locuinţă individuală, S = locuinţă individuală, E = locuinţă individuală, V = str. George 
Coșbuc. Suprafaţă construită  = 533,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „2.000.800,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, Carte funciară nr. 33571”.  
- la poziţia 17b - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie metalică tip baracă, regim de înălţime: parter.                                         
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Suprafaţă construită = 39,00 mp”;coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „1.900,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, Carte funciară nr. 33571”..   
- la poziţia 17c - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie subterană din zidărie de cărămidă. Suprafaţă construită = 14,00 mp”; 
coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „2.900,00”, coloana (6) 
„Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. Nr. 206/2000 Legea                                 
nr. 84/1995, Carte funciară nr. 33571”..   
- la poziţia 17d - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie din zidărie de cărămidă, șarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă. Suprafaţă 
construită = 37,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„6.600,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G.               
Nr 206/2000 Legea nr 84/1995, Carte funciară nr. 33571”. 
 Terenul aferent poziţiilor 17a - 17d: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea 
următorul cuprins: „Suprafaţă teren = 1.960,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” 
va avea următorul cuprins: „278.340,00”.  
- la poziţia 17e - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Clădire 
„Club micii gospodari" - Școală Specială”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea 
următorul cuprins: „Construcţie cu structură din pereţi portanţi din zidărie de cărămidă, 
acoperiş tip şarpantă, învelitoare din tablă; regim de înălţime: parter. Adresă: str. George 
Coşbuc, nr. 39, cartierul Slobozia Nouă, municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = Casa 
Parohială, S = locuinţă individuală, E = str. George Coșbuc, V = societate comercială; 
Suprafaţă construită = 105,00 mp, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „49.600,00”; 
Terenul aferent poziţiei 17e: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 812,50 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „115.410,00”.  
- la poziţia 18a - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„255.600,00”,  
- poziţia 18b - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„223.700,00”,  
- la poziţia 18c - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„162.100,00”,  
- la poziţia 18d - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„42.100,00,  
- poziţia 18e - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „61.100,00”,  
- la poziţia 18f - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„2.100,00”,  
Terenul aferent poziţiei 18: coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„412.870,00”.    
- la poziţia 19a - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Centrul de 
protecţie temporară pentru tinerii care nu mai sunt instituţionalizaţi”, coloana (3) 
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„Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Clădire școală – Construcţie cu 
structură din pereţi portanţi din zidărie de cărămidă, acoperiş tip şarpantă din lemn cu 
învelitoare din tablă; regim de înălţime: S + P + 1E. Adresă: str. Calea Urziceni, nr. 87, oraș 
Fierbinţi - Târg; Vecinătăţi: N = lacul de acumulare Dridu - Fierbinţi, S = drum judeţean,       
E = proprietate privată, V= drum judeţean. Suprafaţă construită = 522,00 mp, Centrală 
termică - Construcţie din zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă, învelitoare din 
membrane hidroizolante. Suprafaţă construită = 46,00 mp”; coloana (4) „An dobândire 
sau după caz al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: „1977, 1975”; coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „1.034.000,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. Nr 206/2000 Legea nr 84/1995,        
Carte funciară nr. 22141”; 
- la poziţia 19b - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Clădire 
internat - Centrul pentru persoane vârstnice”; coloana (3) „Elemente de identificare” va 
avea următorul cuprins: „Construcţie cu structură din pereţi portanţi cu zidărie de 
cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din ţiglă, regim de înălţime: S+ P +2E. 
Suprafaţă construită = 587,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „1.685.000,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141” 
- la poziţia 19c - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Clădire 
atelier şcoală - Centrul pentru persoane vârstnice”; coloana (3) „Elemente de identificare” 
va avea următorul cuprins: „Construcţie cu structură din pereţi portanţi din zidărie de 
cărămidă, acoperiș tip terasă, regim de înălţime: P + 1E.                                                
Suprafaţă construită = 263,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „144.200,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141”. 
- la poziţia 19f - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură din cadre de beton armat, zidărie din cărămidă pentru închidere 
şi compartimentare, şarpantă de lemn, învelitoare din tablă zincată, regim de înălţime:          
S + P. Suprafaţă construită  =  315,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „232.100,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000, Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141”. 
- la poziţia 19g - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie din zidărie portantă din cărămidă, şarpantă din lemn şi învelitoare din tablă 
zincată, regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită =  71,00 mp”; coloana (5) 
„Valoarea de inventar”  va avea următorul cuprins: „59.800,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995,                              
Carte funciară nr. 22141”. 
- la poziţia 19h - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie din zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă, învelitoare din membrane 
hidroizolante. Suprafaţă construită = 129,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea următorul cuprins: „87.600,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141”.  
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- la poziţia 19i - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie din cadre din beton armat, zidărie din cărămidă de închidere şi 
compartimentare, acoperiş tip terasă şi învelitoare din membrane hidroizolate; regim de 
înălţime: parter. Suprafaţă construită = 273,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” 
va avea următorul cuprins: „75.500,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141”. 
- la poziţia 19j - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie din beton armat, semiîngropat. Suprafaţă construită la sol = 8,00 mp”; 
coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „152.700,00”, coloana (6) 
„Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 Legea                  
nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141”. 
- la poziţia 19k - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie din zidărie portantă din cărămidă, şarpantă de lemn şi învelitoare din tablă 
zincată. Suprafaţă construită = 162,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar”  va avea 
următorul cuprins: „6.700,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul 
cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141”. 
-  la poziţia 19l - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Depozit 
(Rezervor) combustibil”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Construcţie metalică îngropată, având capacitatea de 14.000 l. Suprafaţă 
construită la sol = 38,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „2.800,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141”. 
- la poziţia 19n - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie din zidărie portantă din cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din plăci 
ondulate de azbociment. Suprafaţă construită = 66,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins: „4.200,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va 
avea următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară                
nr. 22141”. 
- la poziţia 19o - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie din zidărie portantă din cărămidă, şarpantă din lemn şi învelitoare din plăci 
ondulate din azbociment, pe fosă septică. Suprafaţă construită = 20,00 mp”; coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „2.800,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995,      
Carte funciară nr. 22141”. 
- la poziţia 19p –coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie cu structură din beton, îngropat, regim de înălţime: parter. Suprafaţă 
construită = 74,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„16.100,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins:                       
„O.U.G.      nr. 206/2000 Legea nr. 84/1995, Carte funciară nr. 22141”. 
- la poziţia 19 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „19q”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.5.7.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Bazin (Depozit) 
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combustibil lichid”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie din metal, îngropat. Capacitate = 18.000 l. Suprafaţă construită = 24,00 mp”, 
coloana (4) va avea următorul cuprins: „1974”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea următorul cuprins: „4.900,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000, Legea nr. 84/1995,  Carte funciară nr. 22141”. 
- la poziţia 19 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „19r”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.5.7.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Cazan combustibil 
lichid”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie din 
metal, îngropat. Capacitate = 18.000 l, regim de înălţime: parter.                                                       
Suprafaţă construită = 20,00 mp”, coloana (4) va avea următorul cuprins: „1976”, coloana 
(5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „4.900,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000, Legea nr. 84/1995,  
Carte funciară nr. 22141”. 
- la poziţia 19 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „19s”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.7.3.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Adăpost grup 
electrogen”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Şopron 
din schelet de lemn, şarpantă de lemn, învelitoare din plăci ondulate din azbociment. 
Suprafaţă construită = 15,00 mp”, coloana (4) va avea următorul cuprins: „1983”, coloana 
(5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „250,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000, Legea nr. 84/1995,                  
Carte funciară nr. 22141”. 
 - la poziţia 19 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „19t”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: 
„1.6.8.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Magazie 
alimente”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie 
din zidărie portantă, tâmplărie din aluminiu, pardoseală din parchet melaminat, compusă 
din două spaţii: club şi magazie alimente cu pivniţă, regim de înălţime: parter.                                                       
Suprafaţă construită = 324,00 mp”, coloana (4) va avea următorul cuprins: „1975”, 
coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „80.000,00”, coloana (6) 
„Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „O.U.G. nr. 206/2000, Legea nr. 
84/1995,  Carte funciară nr. 22141”. 
Terenul aferent poziţiei 19: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 30.374,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „1.243.760,00”. 
- la poziţia 20a - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Clădirea 
comandamentului - Pavilion A”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Construcţie pe fundaţii continue din beton, structură din cadre de beton armat şi 
zidărie din cărămidă, acoperiş tip terasă; regim de înălţime: parţial P + 2E și parţial 
parter. Suprafaţă desfășurată = 1.932,00 mp. Adresă: str. Lacului, nr. 6, municipiul 
Slobozia. Vecinătăţi: N = şoseaua Nordului, S = ansamblu de locuinţe, E = ansamblu de 
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locuinţe,                V = str. Lacului. Suprafaţă construită = 744,00 mp”; coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „831.880,00”, coloana (6) „Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.G. nr. 426/2005; HCJ nr. 6/2005, Carte 
funciară nr. 37859”. 
- la poziţia 20b - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Garaj - 
Pavilion B”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie pe fundaţii continue din beton, structură din cadre de beton armat şi zidărie 
din cărămidă, acoperiş tip şarpantă din plăci de azbociment; regim de înălţime: parter. 
Suprafaţă construită = 50,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „37.700,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins:                    
„H.G. nr. 426/2005; HCJ nr.6/2005, Carte funciară nr. 37859”.   
- la poziţia 20c - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Magazie - 
Pavilion C”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie pe fundaţii continue din beton, structură din cadre de beton armat şi zidărie 
din cărămidă, acoperiş din azbociment; regim de înălţime: parter.                                                                 
Suprafaţă construită = 29,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „19.900,00”,  
coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.G. nr. 426/2005;       
HCJ nr. 6/2005, Carte funciară nr. 37859”.   
  - la poziţia 20d - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Garaj - 
Pavilion E”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie pe fundaţii continue din beton, structura din cadre de beton armat și zidărie 
din B.C.A., acoperiș din azbociment pe schelet metalic, regim de înălţime: parter. 
Suprafaţă construită = 91,00 mp”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „26.000,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: 
„H.G.nr.426/2005,               HCJ nr. 6/2005, Carte funciară nr. 37859”.   
- la poziţia 20 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „20e”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.5.3”, 
coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Magazie - Pavilion D”, 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie pe fundaţii 
continue din beton, structura din cadre de beton armat și zidărie din cărămidă, acoperiș 
din azbociment; regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 34,00 mp”, coloana (4) 
va avea următorul cuprins: „1993”, coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea  
următorul cuprins: „20.100,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul 
cuprins: „H.G.nr.426/2005, HCJ nr. 6/2005, Carte funciară nr. 37859”. 
- la poziţia 20 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va avea 
următorul cuprins: „20f”, coloana (1) „Cod clasificare” va avea următorul cuprins: „1.3.1”, 
coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:  „Garaj - Pavilion F”, coloana 
(3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcţie pe fundaţii 
continue din beton, structură din cadre de beton armat și zidărie din bolţari, acoperiș din 
azbociment pe schelet metalic; regim de înălţime: parter. Suprafaţă construită = 47,00 
mp”, coloana (4) va avea următorul cuprins: „1993”, coloana (5) „Valoarea de inventar” 
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va avea  următorul cuprins: „26.800,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „H.G.nr.426/2005, HCJ nr. 6/2005, Carte funciară nr. 37859”. 
Terenul aferent poziţiei 20: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 2.757,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „960.790,00”.   
- la poziţia 21a - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Centrul de 
Comandă Judeţean”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„(subsol Casa de Cultură) - construcţie cu structură din cadre de beton şi zidărie de 
cărămidă, acoperiş tip terasă; regim de înălţime: S + P + 1E. Adresă: b-dul Chimiei nr. 3, 
municipiul Slobozia. Vecinătăţi: N = ansamblu de locuinţe, S = b-dul Cosminului,                              
E = ansamblu de locuinţe, V = b-dul Chimiei. Suprafaţă construită = 190,00 mp”; coloana 
(5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „47.500,00”  
Terenul aferent poziţiei 21a: coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „97.730,00”.   
- la poziţia 26a - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„35.076.300.00”,  
- la poziţia 26b - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„98.800,00”,  
- la poziţia 26c - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„38.900,00”,  
- la poziţia 26d - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„758.500,00”,  
- la poziţia 26e - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„44.820,00”,  
- poziţia 26f - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: ”37.300,00”,  
- la poziţia 26g - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„20.400,00”,  
- la poziţia 26h - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„2.438.200,00”,  
- la poziţia 26i - coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„8.600,00”. 
  Terenul aferent poziţiei 26: coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „21.602.330,00”,  
- la poziţia 31 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 101- Limită judeţ Ilfov - Fierbinţi - Dridu - Jilavele”; coloana (3) „Elemente de 
identificare” va avea următorul cuprins: „Lungime totală = 21.026,26 m,                      
suprafaţa = 317.226,00 mp, pod suprafaţă = 515,00 mp, pod suprafaţă = 609,00 mp”; 
coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „23.799.150,00”, coloana 
(6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998,                   
OG nr 43/1997, HG nr.540/2000, Cărţi funciare: 22151; 22155; 21308; 21323; 21345; 
20418; 20419; 21176;  21174; 20405; 21223”.   
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- la poziţia 32 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 101 B - Limită judeţ Ilfov - Brazi - Maia - Adâncata - DN 1D”; coloana (3) 
„Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Lungime totală: 19,00 km”; 
coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „10.790.450,00”.  
- la poziţia 33 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 102 H - Limită judeţ Buzău - Grindu  - Colelia - Cocora - Reviga - Miloşeşti - DN 
2C”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ” Lungime totală: 
39,25 km”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„21.198.670,00”.  
- la poziţia 34 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 201 - Coşereni - Axintele - Albeşti - Ciulniţa - Sudiţi – Ţăndărei”, coloana (3) 
„Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Lungime totală: 98,00 km, pod 
peste calea ferată L = 25,00 m”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „87.315.667,00”.   
- la poziţia 35 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 201 A - Coşereni - Moldoveni - Patru Fraţi - Adâncata - Limită judeţ Prahova”; 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „ Lungime totală: 18,75 
km”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „23.017.770,00”.   
- la poziţia 36 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 201 B - Ciochina (DN 2A) - Orezu (DJ 201) - Raşi - limită judeţ Călăraşi ”; coloana 
(3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Lungime totală: 19,00 km, pod 
beton armat L =  132,00 m, pod beton armat L = 10,00 m”; coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins: „32.085.860,00”.   
- la poziţia 37 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 203 B - Manasia - Gârbovi - Valea Măcrişului - Grindu (DJ 102H)”; coloana (3) 
„Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Lungime totală: 30,15 km”; 
coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „16.283.820,00”.  
- la poziţia 38 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 203 E - Căzăneşti - Cocora - Limită judeţ Buzău”; coloana (3) „Elemente de 
identificare”  va avea următorul cuprins: „Lungime totală: 21,325 km”; coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „11.566.370,00”.  
- la poziţia 39 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 203 F - Griviţa (DN 2C) - Smirna - Iazu (DN 21) - Scânteia - Valea Ciorii - DN 21 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Lungime totala                           
L = 25,35 km”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„13.705.240,00”.  
- la poziţia 40 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 203 I - Limită judeţ Buzău - Gârbovi”; coloana (3) „Elemente de identificare” va 
avea următorul cuprins: „Lungime totală: 2,50 km”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea următorul cuprins: „1.350.200,00”.  
- la poziţia 41 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 211 - Griviţa (DN 2C) - Traian - Traian interior - Limită judeţ Buzău”; coloana (3) 
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„Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Lungime totală: 9,30 km”; coloana 
(5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „5.075.600,00”.   
- la poziţia 42 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 212 - Limită judeţ Brăila - Luciu - Mihail Kogălniceanu - DN 2A - Ţăndărei  -
Platoneşti - Movila - Feteşti”, coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Lungime totală: 48,30 km, pod beton armat L =  85,50 m”; coloana (5) „Valoarea 
de inventar” va avea următorul cuprins: „69.125.570,00”.   
- la poziţia 43 - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Lungime totală: 7,90 km”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„16.163.277,22”.   
- la poziţia 44 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 213 A - Limită judeţ Călăraşi - Mărculeşti - Bucu (DN 2A) - Gh. Lazăr - Scânteia - 
DN 21”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Lungime 
totală: 42,18 km, pod beton armat L = 97,00 m,” pod beton armat L = 10,00 m”; coloana 
(5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „7.498.200,00”.   
- poziţia 45 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 302 - Limită judeţ Călăraşi - Drăgoeşti - Roşiori - Moviliţa - Dridu (DJ 101)”; 
coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Lungime totală din 
cărţile funciare: 21.097,45 m și suprafaţa de 338.556,00 mp, pod suprafaţă = 301,00 mp 
și pod suprafaţă = 677,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul 
cuprins: „13.245.570,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul 
cuprins: „Legea nr.213/1998, OG nr 43/1997, HG nr. 540/2000, Cărţi funciare nr: 21327; 
21318; 21317; 21320; 20394; 21807; 21827; 21858; 21317; 21320; 21321”.  
- la poziţia 46 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 306 - Limită judeţ Călăraşi - Albeşti - Andrăşeşti - Gh. Doja - Crunţi - Reviga             
(DJ 102H)”; coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Lungime 
totală: 30,70 km, pod beton armat L = 84,00 m”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va 
avea următorul cuprins: „8.843.140,00”.   
- la poziţia 47 - coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Drum 
Judeţean 313 - Limită judeţ Călăraşi - Horia - Axintele (DJ 201)”; coloana (3) „Elemente de 
identificare” va avea următorul cuprins: „Lungime totală: 12,40 km”; coloana (5) 
„Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: „2.276.680,00”.   
- la poziţia 48 - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Lungime totală = 8.961,60 m, pod suprafaţă = 157,00 mp; coloana (5) „Valoarea de 
inventar” va avea următorul cuprins: „3.524.480,00”, coloana (6) „Situaţia juridică 
actuală” va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998, OG nr 43/1997,  HG 
nr.540/2000, Cărţi funciare nr: 28614; 28645; 28625; 28646”. 
 - poziţia 51 - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie pe fundaţie de beton, pereţi din cărămidă arsă, învelitoare din tablă. Adresă: 
sat Cosâmbești, comuna Cosâmbești. Vecinătăţi: N = zona de protecţie a Râului Ialomiţa,              
S = DJ 201, E = strada nr. 5, V = proprietate privată. Suprafaţă construită = 373,00 mp”, 
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coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins:  „HCJ nr.47/1999, Carte 
funciară nr. 20341” 
Terenul aferent poziţiei 51: coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul 
cuprins: „Suprafaţă teren = 34.544,00 mp”; coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea 
următorul cuprins: „577.200,00”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „Cărţi funciare nr. 20341 și 20343”.    
- la poziţia 52 - coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: 
„Construcţie pe fundaţie de beton, pereţi din cărămidă arsă, învelitoare din tablă. Adresă: 
sat Cosâmbești, comuna Cosâmbești. Vecinătăţi: N = DJ 201, S = domeniul privat al 
primăriei Cosâmbeşti, E = strada nr.2, V = proprietate privată.                                            
Suprafaţă construită = 227,00 mp”, coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea 
următorul cuprins: „HCJ nr.47/1999, Carte funciară nr. 20340”; 
Terenul aferent poziţiei 52: coloana (5) „Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: 
„50.190,00”.    
 
 Art. III După poziţia 52 a anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 
din 30.09.1999 se introduc poziţiile de la 53 până la 67 conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. IV Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 

Art. V Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, Direcţiei Buget 
Finanţe și, spre știinţă, celorlalte direcţii din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și 
instituţiilor publice din subordine, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 
 

PREȘEDINTE, 
  

VICTOR MORARU 
 
 

                                                                           Contrasemnează 
                                                                                    Secretarul județului Ialomița, 

                                                                                      Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa                        
nr. 1/19.01.2007 privind declararea bunurilor imobile în care își desfășoară 

activitatea Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu”, situat în comuna 
Balaciu, ca fiind de interes public și darea lor în administrare Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa 
 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 7664 din 10.07.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1/19.01.2007 privind declararea 
bunurilor imobile în care își desfășoară activitatea Căminul pentru persoane vârstnice 
”ing. Vadim Rusu”, situat în comuna Balaciu, ca fiind de interes public și darea lor în 
administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - adresa nr. 12014 din 28.06.2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa prin care se solicită schimbarea destinaţiei clădirii 
”Centrală termică – C22” din cadrul obiectivului „Cămin pentru persoane vârstnice 
„ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu, judeţul Ialomiţa; 

  - Raportul nr. 7665 din 10.07.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 8354 din 27.07.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 8349 din 27.07.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Capitolului XII - secţiunea 1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 
19.01.2017, 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1/19.01.2007 
privind declararea bunurilor imobile în care își desfășoară activitatea Căminul pentru 
persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu”, situat în comuna Balaciu, ca fiind de interes 
public și darea lor în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Ialomiţa se modifică după cum urmează : 

 
1. numărul curent 7 se modifică și va avea următorul cuprins : 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
Nr. 

 inv. 

 
Cod  

clasif. 

 
Denumirea bunului 

 
Elemente de identificare 

Valoarea 
de 

inventar 
lei 

 
Anul 

punerii în 
funcţiune 

 
 

7 

 
 

110199 

 
 

1.6.5. 

 
Unitate de îngrijire la 

domiciliu pentru 
persoane vârstnice 

Balaciu 

Fundaţii din beton, zidărie 
din cărămidă, învelitoare 

terasă; S. construită la sol: 
67 mp; S. construită 

desfășurată: 67 mp;parter 

 
 

29.051,00 

 
 

1993 

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

comunicării. 
 
 Art. III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se 
comunică, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu și Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând a fi publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

  VICTOR MORARU 
 
 
 

Contrasemnează 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
Nr. 120                                                                                                                                                Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                         DIG 
Astăzi 31.07 .2017               2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/02.09.2002  
privind darea în administrare a unor bunuri care aparţin domeniului public al 

judeţului Ialomiţa, Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Ialomiţa 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 7666 din 10.07.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/02.09.2002 privind darea în 

administrare a unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului Ialomiţa, 
Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Ialomiţa; 

 - adresa nr. 12014 din 28.06.2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa prin care se solicită schimbarea destinaţiei clădirii ”Atelier 
școală – Școala Specială Fierbinţi” din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice 
Fierbinţi-Târg, judeţul Ialomiţa; 

- Raportul nr. 7667 din 10.07.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 8355 din 27.07.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 8350 din 27.07.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Capitolului XII - secţiunea 1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

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

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/02.09.2002 privind darea 
în administrare a unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului Ialomiţa, 
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Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Ialomiţa se modifică după 
cum urmează : 

 

1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins : 
”Hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

și Protecţia Copilului Ialomiţa a unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului 
Ialomiţa”.  

 

2. În cuprinsul hotărârii și anexa acesteia, denumirea de ”Direcţia Generală  
pentru Protecţia Drepturilor Copilului Ialomiţa” se înlocuiește cu denumirea de 
”Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa”. 
 

3. la numărul curent 9, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins : 

 
 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Codul 
de 

clasif. 

 
 
 

Denumirea 
bunului 

 
 
 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al 
dării în 

folosinţă 

 
Valoarea 

de 
inventar 

lei 

 
 

Situaţia 
juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5  

 
 

9c 

 
 
1.6.2. 

Centru de Zi și 
Unitate de 
îngrijire la 
domiciliu pentru 
persoane 
vârstnice Fierbinţi 
Târg 

Construcţie cu structură 
din pereţi portanţi din 
zidărie de cărămidă, 

acoperiș tip terasă, regim 
de înălţime P+1 etaj; S. 

construită la sol : 263mp; 
S. construită desfășurată:                      

263 mp; 

1975 
 

144.200,00 
 

 
Proprietate 

publică a 
judeţului 
Ialomiţa 

 

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

 

 Art. III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se 
comunică, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu și Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând a fi publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREȘEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 

            Contrasemnează 
        Secretarul judeţului Ialomiţa 

          Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit)  

şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiții  
„Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului de Plasament nr. 3 Slobozia, 

 județul Ialomița și cantina aferentă” 
 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 8091 din 21.07.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
- Raportul nr. 8092 din 21.07.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
- Raportul nr. 8356 din 27.07.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 94 din 18.05.2017 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienţei energetice a clădirii 
Centrului de Plasament nr. 3 Slobozia, judeţul Ialomiţa și cantina aferentă”,  

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

2013-2020;  
- prevederile Apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1 aferent Ghidului 

Solicitantului pentru Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1 - Sprijinirea creșterii eficienţei 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile 
în infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuinţelor, 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 art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene nr. 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării  
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tehnice "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", aprobată prin 
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007; 
 - 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 tehnico-economică, faza D.A.L.I. (revizuit) la 
obiectivul de investiţii „Creșterea eficienţei energetice a clădirii Centrului de Plasament  
nr. 3 Slobozia, judeţul Ialomiţa și cantina aferentă”, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
   

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, revizuiţi, la obiectivul de 
investiţii „Creșterea eficienţei energetice a clădirii Centrului de Plasament nr. 3 Slobozia, 
judeţul Ialomiţa și cantina aferentă”, după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 2.956,31 mii lei cu TVA, din care Construcţii Montaj 
(C+M) 1.683,16 mii lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie : 18 luni. 
 

 Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 94 din 18.05.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la 
obiectivul de investiţii „Creșterea eficienţei energetice a clădirii Centrului de Plasament nr. 
3 Slobozia, judeţul Ialomiţa și cantina aferentă”. 
 

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

 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe şi 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Drepturilor Copilului Ialomiţa, urmând 
să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE 
 

VICTOR MORARU 
 
 

    Contrasemnează, 
       Secretarul județului Ialomița 
          Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit)  

şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiții  
„Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de  

Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8089 din 21.07.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 8090 din 21.07.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
- Raportul nr. 8357 din 27.07.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 95 din 18.05.2017 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienţei energetice a clădirii 
Complexului de Servicii Sociale Slobozia, judeţul Ialomiţa”,  

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

2013-2020;  
-prevederile Apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1 aferent Ghidului 

Solicitantului pentru Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1 - Sprijinirea creșterii eficienţei 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuinţelor, 
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 art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene nr. 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării  
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tehnice "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", aprobată prin 
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007; 
 - 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 tehnico-economică, faza D.A.L.I. (revizuit) la 
obiectivul de investiţii „Creșterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de Servicii 
Sociale Slobozia, judeţul Ialomiţa”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
   

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, revizuiţi, la obiectivul de 
investiţii „Creșterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale 
Slobozia, judeţul Ialomiţa”, după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 2.723,99 mii lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 1.771,36 mii lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie : 18 luni. 
 

 Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 95 din 18.05.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la 
obiectivul de investiţii „Creșterea eficienţei energetice a clădirii Complexului de Servicii 
Sociale Slobozia, judeţul Ialomiţa”. 
 

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

 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei 
Buget Finanţe şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Drepturilor Copilului 
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 județului Ialomița 

                 Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală „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. 8083 din 21.07.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 

Examinând: 
- Raportul nr. 8084 din 21.07.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53 din 20.10.2016 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”, cu modificările 
ulterioare; 

- Raportul nr. 8399 din 28.07.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 8358 din 27.07.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile Ordinului  Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice   
nr. 1.851/ 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene  nr. 3450/2017  privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii si 
sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
pentru judeţul Ialomiţa, în perioada 2017 - 2020,  

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 cofinanţarea obiectivului de investiţii finanţat prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești –                                     
Ion Ghica – Ciulniţa – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”, cu suma de 
1.137.141,10 lei.  

 
Art. 2 Suma specificată la art. 1 este prevăzută în bugetul general al judeţului 

Ialomiţa. 
 
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 Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene și direcţiilor de specialitate implicate, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                                                                                    Contrasemnează, 
                                                                                                                         Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                                Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 tronson I DN2  

Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35+400” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8126 din 21.07.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
Examinând: 
- Raportul nr. 8127 din 21.07.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35 din 22.09.2016 privind aprobarea 

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

- Raportul nr. 8400 din 28.07.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 8359 din 27.07.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului  Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice     
nr. 1.851/ 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene  nr. 3450/2017  privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi  
sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
pentru judeţul Ialomiţa, în perioada 2017 - 2020,  

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 cofinanţarea obiectivului de investiţii finanţat prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală  „Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – 
Orezu, km 0 + 000 – km 35+400”, cu suma de 3.278.677,26 lei.  

 
Art.2 Suma specificată la art. 1 este prevăzută în bugetul general al judeţului 

Ialomiţa. 
 
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 Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene și direcţiilor de specialitate implicate, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                                                                               Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                                 Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin  

Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203F(Griviţa)-
Smirna-Iazu-Scânteia-Valea Ciorii-DN21A, km 0+000-km 25+350” 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 8085 din 21.07.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 

Examinând: 
- Raportul nr. 8086 din 21.07.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
-Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 5 din 27.01.2016 privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 203 F (Griviţa) – Smirna – Iazu – Scânteia - Valea 
Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”, cu modificările ulterioare; 

- Raportul nr. 8401 din 28.07.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 8360 din 27.07.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

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

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

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 
1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii si 
sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului de naţional de dezvoltare locală, 
pentru judeţul Ialomiţa, în perioada 2017-2020,  

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 cofinanţarea pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203F(Griviţa)-Smirna-Iazu-
Scânteia-Valea Ciorii-DN21A, km 0+000-km 25+350”, cu suma de 991.922,37 lei.  

 
Art. 2 Suma specificată la art. este prevăzută în bugetul general al judeţului 

Ialomiţa. 
 
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 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene și 
direcţiilor de specialitate implicate, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE, 

VICTOR  MORARU 

 

 

 

           Contrasemnează, 
                            Secretarul judeţului Ialomiţa 

             Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+759” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8087 din 21.07.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
Examinând: 
- Raportul nr. 8088 din 21.07.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6  din 19.01.2017 privind aprobarea 

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru restul de executat la obiectivul de investiţii „Pod peste râul 
Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, cu modificările ulterioare; 

- Raportul nr.8402 din 28.07.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 8361 din 27.07.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 

nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi  
sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului de naţional de dezvoltare 
locală, pentru judeţul Ialomiţa, în perioada 2017-2020,  

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 cofinanţarea pentru obiectivul de investiţii finanţat prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 
52+759”, cu suma de 144.564,84 lei.  

 
Art. 2 Suma specificată la art. 1 este prevăzută în bugetul general al judeţului 

Ialomiţa. 
 
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 Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene și direcţiilor de specialitate implicate, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

PREŞEDINTE, 

VICTOR  MORARU 

 

 

                   Contrasemnează, 
   Secretarul judeţului Ialomiţa 

                        Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 90 din 15.12.2016 privind 

stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale 
brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2017 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 7920 din 17.07.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 90 din 15.12.2016 privind stabilirea 
preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute 
obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2017, 

Examinând: 
- Adresa nr. 8036 din 12.07.2017 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană 

Ialomiţa; 
        -  Raportul   nr. 7921 din 17.07.2017 al  Direcţiei  Buget  Finanţe; 
        - Raportul nr. 8403 din 28.07.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură, 

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. 84 alin. (4), (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 47 alin. (4) și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 84 și art. 86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  
nr. 3 din 19.01.2017, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.I La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.90 din 15.12.2016 privind 
stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor 
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anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2017, 
art. 1 lit. a) și c) se modifică, după cum urmează: 
 

” Art. 1 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe 
anul 2017, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum urmează: 

a) grâu     - 0,65 lei/kg; 
c) rapiţă     - 1,57lei/kg.” 
 

Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la 01.08.2017.  
 
Art.III Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare 

Organizare, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, urmând să fie publicată în presa locală şi 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 aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul Școlar Judeţean 
Ialomiţa în vederea realizării în comun a proiectului ,,Impuls perpetuum” 

- Concurs naţional de fizică și chimie pentru elevii din mediul rural  
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.8053 din 20 .07.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - adresa  nr. 8553 din 14.07.2017 a Inspectoratului Școlar Judeţean Ialomiţa; 
           - Raportul  nr. 8054 din 20.07.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
           - Raportul  nr. 8419 din 28.07.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 - Raportul nr. 8405 din 28.07.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 8338 din 27.07.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.91 alin.(1) lit.d) și e), alin. (5) lit. a) punctul 1 şi alin.(6) lit.a) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul Școlar Judeţean 
Ialomiţa în vederea realizării în comun a proiectului ,,Impuls perpetuum”- Concurs 
naţional de fizică și chimie pentru elevii din mediul rural.  
 
 Art.2(1) Se aprobă Contractul de asociere al Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul 
Școlar Judeţean Ialomiţa în vederea realizării în comun a proiectului menţionat la art. 1,  
în forma şi conţinutul prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
                  (2) Se aprobă contribuţia judeţului Ialomiţa pentru realizarea în comun a 
proiectului ,,Impuls perpetuum”- Concurs naţional de fizică și chimie pentru elevii din 
mediul rural, în cuantum de 14.000 lei, reprezentând 49,5% din valoarea totală a 
proiectului de 28.272 lei.  
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 Art. 3 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru,  Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze Contractul de asociere menţionat la art. 2 alin. (1) al prezentei 
hotărâri. 
 
 Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, direcţiilor implicate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Inspectoratului Școlar 
Judeţean Ialomiţa spre ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 
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