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HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Județului Ialomița la parteneriatul pentru
realizarea proiectului ”Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și
Ialomița la servicii medicale de urgență” și a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 15879/2018-D din 03.09.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 15791/2018-R din 03.09.2018 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,
În conformitate cu :
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Generale de accesare a fondurilor în
cadrul POR 2014-2020;
- prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor
pentru Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de
investiţii 8.1- Investiţii în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel naţional, regional și local, reducând inegalităţile în ceea ce privește starea de
sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la
serviciile prestate de comunităţi, PROIECTE NEFINALIZATE Obiectivul Specific 8.2 –
Îmbunătăţirea calităţii și eficienţei îngrijirii spitalicești de urgenţă, Operaţiunea B – Unităţi
de primiri urgenţe, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7regiuni – Nefinalizate - Cod Apel 422/8, din
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
- prevederile art. 14, art. 91 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
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 participarea Judeţului Ialomiţa, în calitate de partener, la
parteneriatul pentru realizarea proiectului ”Îmbunătăţirea accesului populaţiei din
judeţele Prahova și Ialomiţa la servicii medicale de urgenţă” în vederea obţinerii de
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finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa
prioritară 8, Prioritatea de Investiţii 8.1, PROIECTE NEFINALIZATE Obiectivul Specific 8.2,
Operaţiunea B - Unităţi de primiri urgenţe, POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7regiuni –
Nefinalizate - Cod Apel 422/8.
(2) Pe durata realizării proiectului și a implementării acestuia se vor respecta
prevederile legislaţiei comunitare și naţionale în domeniul egalităţii de șanse,
nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice și ajutorului
de stat.
Art.2 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat în vederea implementării în
comun a proiectului ”Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Prahova și Ialomiţa
la servicii medicale de urgenţă”, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de
15.686.240,70 lei cu TVA.
(2) Se aprobă contribuţia proprie a Judeţului Ialomiţa la finanţarea proiectului, în
valoare de 1.271,51 lei cu TVA, reprezentând 0,008% din valoarea eligibilă a proiectului,
respectiv 2% din cheltuielile proprii aferente proiectului.
(3) Consiliul Judeţean Ialomiţa se angajează să finanţeze din bugetul judeţului
Ialomiţa toate costurile neeligibile ale proiectului, inclusiv costurile conexe, aferente
Judeţului Ialomiţa (UAT Judeţul Ialomiţa și unităţi sanitare).
(4) Se aprobă finanţarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derulării
proiectului, aferente Judeţului Ialomiţa (UAT Judeţul Ialomiţa și unităţi sanitare) cu scopul
implementării acestuia în condiţii optime.
Art.4 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului
”Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Prahova și Ialomiţa la servicii medicale
de urgenţă” în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.
Art.5 Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă și întreţinere ale
echipamentelor/dotărilor decontate în cadrul proiectului ”Îmbunătăţirea accesului
populaţiei din judeţele Prahova și Ialomiţa la servicii medicale de urgenţă” pe întreaga
perioadă de durabilitate a acestuia(cinci ani de la data efectuării plăţii finale în cadrul
contractului de finanţare) se vor suporta de fiecare partener din cadrul proiectului.
Art.6 Se împuternicește domnul Victor Moraru - Președintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa să semneze acordul de parteneriat, contractul de finanţare, Declaraţia de
angajament prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
precum și toată documentaţia aferentă proiectului în situaţiile menţionate în Ghidul
Solicitantului.
Art.7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
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Art.8 Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa și direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, care
va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, precum și partenerilor din
cadrul proiectului, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul Județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. 84
Adoptată la Slobozia
Astăzi 05.09.2018

Rd/Oc
HAM
3 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Județului Ialomița la parteneriatul pentru
realizarea proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim
ambulatoriu pentru populația județului Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 15792/2018-H din 03.09.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 15793/2018-X din 03.09.2018 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,
În conformitate cu :
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Generale de accesare a fondurilor în
cadrul POR 2014-2020;
- prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor
pentru Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de
investiţii 8.1- Investiţii în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel naţional, regional și local, reducând inegalităţile în ceea ce privește starea de
sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la
serviciile prestate de comunităţi, PROIECTE NEFINALIZATE Obiectivul Specific 8.1 –
Creșterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în
special pentru zonele sărace și izolate, Operaţiunea A – Ambulatorii,
POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7regiuni – Nefinalizate - Cod Apel 420/8, din cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020;
- prevederile art. 14, art. 91 alin. (1) lit. e) 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,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1(1) Se aprobă participarea Judeţului Ialomiţa, în calitate de partener, la
parteneriatul pentru realizarea proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în
regim ambulatoriu pentru populaţia judeţului Ialomiţa” în vederea obţinerii de finanţare
nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8,
Prioritatea de Investiţii 8.1, PROIECTE NEFINALIZATE Obiectivul Specific 8.1, Operaţiunea
A - Ambulatorii, POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7regiuni – Nefinalizate - Cod Apel 420/8.
(2) Pe durata realizării proiectului și a implementării acestuia se vor respecta
prevederile legislaţiei comunitare și naţionale în domeniul egalităţii de șanse,
nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice și ajutorului
de stat.
Art.2 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat în vederea implementării în
comun a proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu
pentru populaţia judeţului Ialomiţa”, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de
7.263.647,44 lei cu TVA.
(2) Se aprobă contribuţia proprie a Judeţului Ialomiţa la finanţarea proiectului, în
valoare de 1.700,75 lei cu TVA, reprezentând 0,03% din valoarea eligibilă a proiectului,
respectiv 2% din cheltuielile proprii aferente proiectului.
(3) Consiliul Judeţean Ialomiţa se angajează să finanţeze din bugetul judeţului
Ialomiţa toate costurile neeligibile ale proiectului, inclusiv costurile conexe, aferente
Judeţului Ialomiţa (UAT Judeţul Ialomiţa și unităţi sanitare).
(4) Se aprobă finanţarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derulării
proiectului, aferente Judeţului Ialomiţa (UAT Judeţul Ialomiţa și unităţi sanitare) cu scopul
implementării acestuia în condiţii optime.
Art.4 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului
”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia
judeţului Ialomiţa” în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
Art.5 Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă și întreţinere ale
echipamentelor/dotărilor decontate în cadrul proiectului ”Asigurarea accesului la servicii
de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţului Ialomiţa” pe întreaga
perioadă de durabilitate a acestuia(cinci ani de la data efectuării plăţii finale în cadrul
contractului de finanţare) se vor suporta de fiecare partener din cadrul proiectului.
Art.6 Se împuternicește domnul Victor Moraru - Președintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa să semneze acordul de parteneriat, contractul de finanţare, Declaraţia de
angajament prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
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precum și toată documentaţia aferentă proiectului în situaţiile menţionate în Ghidul
Solicitantului.
Art.7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art.8 Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa și direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, care
va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, precum și partenerilor din
cadrul proiectului, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul Județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. 85
Adoptată la Slobozia
Astăzi 05.09.2018

Rd/Oc
HAM
3 ex.

Cod FP – 07 – 06, ed. 2 vers. 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui tronson ( str. Ţăndărei ) din drumul județean
DJ 212_ DN 21 – Chiscani-Mihai Bravu – Mihail Kogălniceanu - Fetești ,
aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean
Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetești
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.15797/2018-J din 03.09.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- adresa nr. 9518 din 30.08.2018 a Primăriei Municipiului Fetești;
- Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern 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;
- Hotărârea Consiliului Local Fetești nr. 71 din 16.05.2018 de aprobare a proiectului
și cheltuielilor legate de proiect, ”Sistem integrat de transport durabil în Municipiul
Fetești”, Axa prioritară 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe
planuri de mobilitate urbană durabilă.
- Raportul comun nr. 15799/2018-P din 03.09.2018 al Direcţiei Achiziţii și
Patrimoniu și al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice;
În conformitate cu:
- prevederile art.7, art.22 și art. 22^1alin. (3) și (4) din Ordonanţa de Guvern
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 119, art.120 și art. 123 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 866-870 din Codul civil;
În temeiul art. 97 alin.1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1(1) Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetești a
unui tronson ( str. Țăndărei ) din drumul judeţean DJ 212_ DN 21 – Chiscani-Mihai Bravu –
Mihail Kogălniceanu - Fetești), aflat în domeniul public al Judeţului Ialomiţa și
administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa.
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(2) Până la înscrierea drumului judeţean DJ 212 în Cartea funciară, sectorul de drum
menţionat la alin. 1 se identifică prin limitele sale, respectiv porţiunea cuprinsă între
str. Câmpului și intersecţia cu DN 3B, cu lungime de 1.400 de metri.
Art.2(1) Consiliul Local al Municipiului Fetești va exercita dreptul de administrare,
atribuit la art.1), în următoarele condiţii:
a) să utilizeze sectorul din drumul judeţean DJ 212 atribuit în administrare conform
destinaţiei acestuia;
b) să execute din surse financiare proprii lucrări de reparaţii şi întreţinere curente
ale bunului în cauză;
c) poate realiza lucrări de reabilitare și modernizare cu respectarea condiţiilor
prevăzute la art. 22^1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
d) în litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui drept
va sta în nume propriu;
e) în litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului transmis, titularul
dreptului de administrare are obligaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului de
proprietate; în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii va suporta prejudiciile cauzate
proprietarului bunului transmis.
(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situaţii:
a) când nu sunt exercitate drepturile şi îndeplinite obligaţiile transmise prin
prezenta hotărâre;
b) în cazul renunţării titularului la acest drept;
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun.
Art.3 Predarea – preluarea sectorul din drumul judeţean DJ 212 care se dă în
administrare potrivit art.1), se face pe bază de protocol încheiat între părţi în termen de 10
zile de la data comunicării prezentei hotărâri.
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare,
spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului
Judeţean Ialomiţa şi Consiliului Local al Municipiului Fetești, urmând să fie publicată pe
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. 86
Adoptată la Slobozia
Astăzi 05.09..2018

Rd/Oc
TGV
3 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului general
al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 15981/2018-X din 04.09.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Raportul nr. 15983/2018-D din 04.09.2018 al Direcţiei Buget Finanţe,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c),
alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pentru anul 2018;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea
unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018, 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,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul
2018, pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri
în sumă de 179.471,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 211.599,00 mii lei, cu un deficit
de 32.128,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit
punctului I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 32.128,00
mii lei, din care suma de 1.590,00 mii le ca sursă de finanţare a secţiunii de funcţionare
a bugetului propriu, și suma de 30.538,00 mii lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu.
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Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate
Consiliului Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii și subvenţii din bugetul
local, pe anul 2018, pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și
alineate, atât la venituri, cât și la cheltuieli, în sumă de 11.453,00 mii lei, potrivit
punctului II din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Influenţele prevăzute la art. 1 și 2 sunt detaliate în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se împuternicește Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în
structura bugetului judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza programelor, programul de
investiţii publice şi în bugetul general consolidat, pe anul 2018.
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.87
Adoptată la Slobozia
Astăzi 05.09.2018

Rd./Oc.
HAM
2 ex.

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

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 17197/2018 – B din 21.09.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017 privind
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare,
Examinând:
- Raportul nr. 17199/2018 – H din 21.09.2018 al Direcţiei Buget Finanţe ;
- Raportul nr. 17461/2018 - N din 25.09.2018 al Comisiei economico – financiare
și agricultură;
- Raportul nr. 17445/2018 – B din 25.09.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 17313/2018 – P din 24.09.2018 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. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru
stabilirea unor masuri financiare;
- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în
tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
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- prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 211 din
19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și din
serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018, cu modificările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2018, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările și 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, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. I Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa , cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa 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 şi, spre ştiinţă Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 88
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd/Oc
TGV
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 17204/2018 – X din 21.09.2018 a Președintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- adresa nr. R1 6602 din 17.09.2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia și Nota de
fundamentare;
Examinând:
- Raportul nr. 17206/2018 – D din 21.09.2018 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 17462/2018 – D din 25.09.2018 al Comisiei economico – financiare și
agricultura;
- Raportul nr. 17446/2018 – R din 25.09.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 17314/2018 – F din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin.(1) lit. d), alin.(2) lit. c) și alin. (5) lit. (a) pct. 3 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice;
- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii și competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii și competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale;
- prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1706/2007 privind conducerea şi
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor;
- prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1500/2009
privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi
terapie intensivă din unităţile sanitare;
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- prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1.224/2010 privind aprobarea
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum și pentru modificarea
și completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea
normativelor de personal;
- prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor
pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de
salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care
beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază;
- prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 975/2012 privind organizarea structurii de
management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua
Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 11 din 19.02.2018 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul
2018, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slobozia potrivit anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Managerul Spitalului Judeţean de Urgenta Slobozia , doamna Iancu Mariana, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr. 66 din 30.05.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre
ducere la îndeplinire Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia 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

Nr. 89
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd/Oc
TGV

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea
realizării obiectivului de investiţii ” Extinderea staţiei de tratare apă a municipiului
Slobozia în vederea creșterii gradului de siguranţă a tratării apei în condiţiile variaţiei
concentraţiilor de poluanţi din apa brută pentru asigurarea respectării tuturor
parametrilor de potabilitate conform reglementărilor în vigoare a apei potabile”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 15513/2018-N din 28.08.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- adresele nr. 60.559 din 19.07.2018 și nr. 66.892 din 10.08.2018 ale Primăriei
municipiului Slobozia;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 111 din 29.06.2017
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiţii ”
Extinderea staţiei de tratare apă a municipiului Slobozia în vederea creșterii gradului
de siguranţă a tratării apei în condiţiile variaţiei concentraţiilor de poluanţi din apa
brută pentru asigurarea respectării tuturor parametrilor de potabilitate conform
reglementărilor în vigoare a apei potabile”;
- punctul 28 din anexa nr. 7 ”Lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2018, cu
finanţare parţială sau integrală de la buget” la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Slobozia nr. 20 din 20.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2018;
- Raportul nr. 15517/2018-Z din 28.08.2018 al Direcţiei Coordonare
Organizare;
- Raportul nr. 17456/2018 – Z din 25.09.2018 al Comisiei economico-financiare
şi agricultura;
- Raportul nr. 17350/2018 – P din 24.09.2018 al Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Raportul nr. 17318/2018 – R din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile art.91 alin.(1) lit.e), alin.(3) lit.d) şi alin.(6) lit.a) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia pentru
realizarea obiectivului de investiţii ” Extinderea staţiei de tratare apă a municipiului
Slobozia în vederea creșterii gradului de siguranţă a tratării apei în condiţiile variaţiei
concentraţiilor de poluanţi din apa brută pentru asigurarea respectării tuturor
parametrilor de potabilitate conform reglementărilor în vigoare a apei potabile”.
Art.2(1) Se aprobă Acordul de asociere privind realizarea obiectivului de
investiţii 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 obiectivului de
investiţii ”Extinderea staţiei de tratare apă a municipiului Slobozia în vederea creșterii
gradului de siguranţă a tratării apei în condiţiile variaţiei concentraţiilor de poluanţi
din apa brută pentru asigurarea respectării tuturor parametrilor de potabilitate
conform reglementărilor în vigoare a apei potabile” în cuantum de 4.000.000 lei, din
care:
- 100.000 lei până la 31.12.2018;
- 3.900.000 ce vor fi alocaţi din bugetul anului 2019.
Art. 3 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului
Judeţean Ialomiţa, să semneze Acordul de asociere menţionat la art. 2.
Art. 4 Prezenta hotărâre produce efecte de la data comunicării.
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Buget Finanţe din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi primarului
municipiului Slobozia, spre ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 90
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd/Oc
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 295/11.09.2018
şi aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 17205/2018 - N din 21.09.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 295/11.09.2018 privind
majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor – Programul pentru
școli al României, pe anul 2018;
- Raportul nr. 17207/2018 - T din 21.09.2018 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 17448/2018 - X din 25.09.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 17319/2018 – H din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 17467/2018 – F din 25.09.2018 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 17257/2018 - B din 24.09.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 17351/2018 - F din 24.09.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu :
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 19 alin. (2) și art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor
măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
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- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 758/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru
echilibrarea bugetelor locale;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 295/11.09.2018 de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor–
Programul pentru școli al României, pe anul 2018.
Art.2 (1) Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2018, pe
secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în sumă de
186.480,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 229.573,00 mii lei cu un deficit de 43.093,00 mii lei,
deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 43.093,00 mii lei, din
care suma de 8.442,00 mii lei ca sursă de finanţare a secţiunii de funcţionare a bugetului propriu,
și suma de 34.651,00 mii lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a
bugetului propriu.
(3) Se aprobă rambursarea anticipată a ratelor rămase de achitat în anii 2018-2020 în
cuantum de 8.099,00 mii lei, aferente împrumutului contractat în anul 2014 pentru realizarea
unor investiţii publice de interes judeţean, după cum urmează: 1.500,00 mii lei din sursele proprii
ale anului 2018, 6.599,00 mii lei din excedentul bugetului local – sumă care se regăsește în sursa
de finanţare de 8.442,00 mii lei prevăzută la alin. (2).
Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean
Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2018, pe secţiuni,
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, atât la venituri cât și la cheltuieli, în
sumă de 11.592,00 mii lei, potrivit punctului II din anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii al
instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2018, pe secţiuni, capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, atât la venituri cât și la cheltuieli, în sumă de
1.529,00 mii lei, potrivit punctului III din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Influenţele prevăzute la art. 1-4 sunt detaliate în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art.6 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului
judeţului Ialomiţa, sinteza programelor, programul de investiţii publice şi în bugetul general
consolidat, pe anul 2018.
Art.7 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.8 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.9 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. 91
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09 .2018

Rd./Oc.
HAM
2 ex.
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ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. 91 / 27.09.2018
privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 295/11.09.2018 şi aprobarea
rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018
- mii lei Nr.
Denumirea indicatorilor
Program
Program
Influenţe
actual
rectificat
crt.
0
1
2
3
4
I BUGET LOCAL
TOTAL VENITURI

179.471,00

7.009,00

186.480,00

VENITURI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
capitol/subcapitol
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit
04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
11.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale
42.02.35 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de
asistenţă medico-sociale

120.630,00

7.009,00

127.639,00

15.507,00

388,00

15.895,00

6.419,00

161,00

6.580,00

25.735,00

2.755,00

28.490,00

11.283,00

3.798,00

15.081,00

488,00

-93,00

395,00

58.841,00

0,00

58.841,00

TOTAL CHELTUIELI

211.599,00

17.974,00

229.573,00

CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

122.220,00

13.861,00

136.081,00

10.494,00

-127,00

10.367,00

6.602,00
0,00

-365,00
238,00

6.237,00
238,00

1.132,00

-18,00

1.114,00

1.132,00

-18,00

1.114,00

7.183,00

6.599,00

13.782,00

6.400,00

6.599,00

12.999,00

135,00

7,00

142,00

14,00
26,00

-5,00
-2,00

9,00
24,00

VENITURI - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

Paragraf : 51.02.01.03 Autorităţi executive
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
59.17 Despăgubiri civile
Subcapitol : 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa
Articol / alineat
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
Capitol : 55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
Articol / alineat
81.02.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale
Subcapitol : 61.02.05 Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Catargiu" Ialomiţa
Articol / alineat
20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet
20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
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Nr.
crt.
0

Denumirea indicatorilor

Program
Influenţe
actual
2
3
6,00
19,00
23,00
-5,00

1
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
Paragraf : 65.02.03.01 Învăţământ preşcolar
Articol / alineat
57.02.02 Ajutoare sociale în natură

- mii lei Program
rectificat
4
25,00
18,00

720,00

596,00

1.316,00

720,00

596,00

1.316,00

Paragraf : 65.02.03.02 Învăţământ primar
Articol / alineat
57.02.02 Ajutoare sociale în natură

1.930,00

1.156,00

3.086,00

1.930,00

1.156,00

3.086,00

Paragraf : 65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior
Articol / alineat
57.02.02 Ajutoare sociale în natură

1.437,00

987,00

2.424,00

1.437,00

987,00

2.424,00

768,00

16,00

784,00

768,00

16,00

784,00

2.164,00

22,00

2.186,00

2.164,00

22,00

2.186,00

869,00

-30,00

839,00

869,00

-30,00

839,00

Paragraf : 67.02.03.03 A Muzee - Muzeul Naţional al Agricuturii
Articol / alineat
51.01.01 Transferuri către instituţii publice

1.439,00

25,00

1.464,00

1.439,00

25,00

1.464,00

Paragraf : 67.02.03.03 B Muzee - Muzeul Judeţean Ialomiţa
Articol / alineat
51.01.01 Transferuri către instituţii publice

1.584,00

85,00

1.669,00

1.584,00

85,00

1.669,00

Subcapitol : 67.02.06 Servicii religioase
Articol / alineat
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical

3.922,00

-55,00

3.867,00

3.860,00

-55,00

3.805,00

1.099,00

215,00

1.314,00

704,00
0,00

120,00
10,00

824,00
10,00

Paragraf : 65.02.07.04 Învăţământ special - Liceul Tehnologic Special ”Ion
Teodorescu” Slobozia
Articol / alineat
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
Paragraf : 66.02.06.03 Unităţi medico-sociale - Centrul de Asistenţă MedicoSocială Fierbinţi-Târg
Articol / alineat
51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru
finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale
Paragraf: 67.02.03.02 Biblioteci publice judeţene - Biblioteca Judeţeană
,,Ştefan Bănulescu" Ialomiţa
Articol / alineat
51.01.01 Transferuri către instituţii publice

Subcapitol : 68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă - Cămin pentru
Persoane Vârstnice Balaciu
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
20.01.02 Materiale pentru curăţenie
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Nr.
crt.
0

Denumirea indicatorilor

Program
Influenţe
actual
2
3
0,00
35,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
5,00
0,00
5,00

1
20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică
20.02 Reparaţii curente
20.04.01 Medicamente
20.04.02 Materiale sanitare
20.05.30 Obiecte de inventar

- mii lei Program
rectificat
4
35,00
20,00
20,00
5,00
5,00

Subcapitol : 68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă - Centrul pentru
Persoane Vârstnice Fierbinţi

990,00

173,00

1.163,00

Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
20.01.02 Materiale pentru curăţenie
20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică
20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
20.03.01 Hrană pentru oameni
20.04.01 Medicamente
20.04.02 Materiale sanitare
20.04.04 Dezinfectanţi

599,00
0,00
34,00
0,00
0,00
15,00
0,00
1,00
0,00

100,00
5,00
35,00
8,00
2,00
10,00
6,00
5,00
2,00

699,00
5,00
69,00
8,00
2,00
25,00
6,00
6,00
2,00

3.955,00

1.185,00

5.140,00

2.130,00
0,00
15,00
30,00
5,00
5,00
424,00
50,00
25,00
5,00
0,00

845,00
10,00
50,00
5,00
10,00
10,00
180,00
35,00
20,00
10,00
10,00

2.975,00
10,00
65,00
35,00
15,00
15,00
604,00
85,00
45,00
15,00
10,00

1.502,00

261,00

1.763,00

761,00
15,00
5,00
200,00
15,00
5,00
0,00

163,00
35,00
2,00
30,00
6,00
5,00
20,00

924,00
50,00
7,00
230,00
21,00
10,00
20,00

Paragraf : 68.02.05.02B Asistență socială în caz de invaliditate - DGASPC Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
20.01.02 Materiale pentru curăţenie
20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică
20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
20.02 Reparaţii curente
20.03.01 Hrană pentru oameni
20.04.01 Medicamente
20.04.02 Materiale sanitare
20.04.04 Dezinfectanţi
20.05.03 Lenjerie şi accesorii de pat

Paragraf : 68.02.05.02C Asistență socială în caz de invaliditate - DGASPC Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Movila
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică
20.02 Reparaţii curente
20.03.01 Hrană pentru oameni
20.04.01 Medicamente
20.04.02 Materiale sanitare
20.05.01 Uniforme şi echipament
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Nr.
crt.
0

Denumirea indicatorilor

Program
actual
2

1
Paragraf : 68.02.05.02D Asistență socială în caz de invaliditate - DGASPC Centrul de Recuperare Neuromotorie şi Locomotorie de Tip Ambulatoriu
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
Paragraf : 68.02.05.02E Asistență socială în caz de invaliditate - DGASPC Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
Subcapitol : 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii - Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
10.01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
20.03.01 Hrană pentru oameni
20.04.01 Medicamente
20.04.02 Materiale sanitare
20.04.04 Dezinfectanţi
20.05.01 Uniforme şi echipament
20.05.30 Obiecte de inventar
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.14 Protecţia muncii
51.01.15 Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă
socială pentru persoanele cu handicap
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

DEFICIT - Secţiunea de Funcţionare
CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
Subcapitol : 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa
Articol / alineat
51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice
Paragraf : 66.02.06.01 Spitale generale
Articol / alineat
51.02.28 Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de
capital în domeniul sănătăţii
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Influenţe
3

- mii lei Program
rectificat
4

334,00

69,00

403,00

232,00

69,00

301,00

1.570,00

209,00

1.779,00

747,00

209,00

956,00

17.692,00

2.486,00

20.178,00

9.783,00
181,00
120,00
2,00
490,50
185,00
997,00
60,00
70,00
12,00
60,00
45,00
20,00
15,00
10,00

2.036,00
50,00
20,00
100,00
20,00
10,00
20,00
10,00
9,00
5,00
44,00
36,00
5,00
10,00
5,00

11.819,00
231,00
140,00
102,00
510,50
195,00
1.017,00
70,00
79,00
17,00
104,00
81,00
25,00
25,00
15,00

40,00
135,00

4,00
102,00

44,00
237,00

1.590,00

6.852,00

8.442,00

89.379,00

4.113,00

93.492,00

15,00

10,00

25,00

15,00

10,00

25,00

9.349,00

3.995,00

13.344,00

1.594,00

3.995,00

5.589,00

Nr.
crt.
0

Denumirea indicatorilor
1
Paragraf : 67.02.03.30 A Alte servicii culturale - Centrul Cultural UNESCO
,,Ionel Perlea"
Articol / alineat
51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

Program
actual
2

Influenţe
3

- mii lei Program
rectificat
4

77,00

8,00

85,00

77,00

8,00

85,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

DEFICIT - Secţiunea de Dezvoltare

30.538,00

4.113,00

34.651,00

DEFICIT - TOTAL

32.128,00

10.965,00

43.093,00

Paragraf : 70.02.05.01 Alimentare cu apa
Articol / alineat
51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU
II PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII AL INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA
CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA
TOTAL VENITURI

11.453,00

139,00

11.592,00

VENITURI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
Subcapitol
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg
33.10.19 Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale,
artistice şi sportive
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Ialomiţa
43.10.09 Subvenţii pentru instituţii publice
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa
Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia
Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg
Muzeul Naţional al Agriculturii
Muzeul Judeţean Ialomiţa
Biblioteca Judeţeană "Ştefan Bănulescu"

11.109,00

121,00

11.230,00

200,00
200,00

10,00
10,00

210,00
210,00

20,00

11,00

31,00

0,00
10.741,00
1.132,00
768,00
2.164,00
1.439,00
1.584,00
869,00

11,00
100,00
-18,00
16,00
22,00
25,00
85,00
-30,00

11,00
10.841,00
1.114,00
784,00
2.186,00
1.464,00
1.669,00
839,00

344,00

18,00

362,00

344,00
15,00
77,00

18,00
10,00
8,00

362,00
25,00
85,00

11.453,00

139,00

11.592,00

11.109,00

121,00

11.230,00

VENITURI - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
Subcapitol
43.10.19 Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de
dezvoltare
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa
Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea" Ialomiţa
TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
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Nr.
crt.
0

Denumirea indicatorilor

Program
actual
2

1
Subcapitol 54.10.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
20.05.30 Obiecte de inventar

Influenţe
3

- mii lei Program
rectificat
4

1.142,00

-18,00

1.124,00

859,00
20,00
18,00
0,00

-28,00
3,00
5,00
2,00

831,00
23,00
23,00
2,00

769,00

16,00

785,00

194,00

16,00

210,00

2.364,00

32,00

2.396,00

1.084,00
262,00
18,00
30,70
150,00
125,00
90,00
23,00
425,00

-12,90
-58,60
8,00
-2,00
90,00
10,00
-6,90
-5,60
10,00

1.071,10
203,40
26,00
28,70
240,00
135,00
83,10
17,40
435,00

Paragraful 67.10.03.03 Muzee - Muzeul Naţional al Agriculturii
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.02 Materiale pentru curăţenie
20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

1.489,00

25,00

1.514,00

988,00
1,00
1,00
80,00
221,00
50,00

-26,00
1,00
1,00
5,00
27,00
17,00

962,00
2,00
2,00
85,00
248,00
67,00

Paragraful 67.10.03.03 Muzee - Muzeul Judeţean Ialomiţa
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
10.01.13 Indemnizaţii de delegare
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.02 Materiale pentru curăţenie
20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică
20.01.04 Apă, canal şi salubritate
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet
20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
20.10 Cercetare-dezvoltare

1.638,00

85,00

1.723,00

948,00
4,00
3,00
6,00
62,00
3,00
5,00
5,00
2,00
346,00
26,00

-26,00
2,00
4,00
5,00
18,00
3,00
3,00
2,00
2,00
15,00
57,00

922,00
6,00
7,00
11,00
80,00
6,00
8,00
7,00
4,00
361,00
83,00

Paragraf 65.10.07.04 Învățământ special - Liceul Tehnologic Special ”Ion
Teodorescu” Slobozia
Articol / alineat
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
Paragraf : 66.10.06.03 Unităţi medico-sociale - Centrul de Asistenţă
Medico-Socială Fierbinţi-Târg
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
10.01.05 Sporuri pentru condiţii de muncă
10.01.06 Alte sporuri
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă
20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică
20.03.01 Hrană pentru oameni
20.04.01 Medicamente
20.04.02 Materiale sanitare
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
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Nr.
crt.
0

Denumirea indicatorilor

Program
actual
2

1
Paragraful 67.10.03.14 Centre culturale - Centrul Cultural UNESCO
"Ionel Perlea"
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
10.01.13 Indemnizaţii de delegare
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
20.05.30 Obiecte de inventar
20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări
20.13 Pregătire profesională
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
Paragraful 67.10.03.30 Alte servicii culturale - Biblioteca Judeţeană
,,Ştefan Bănulescu" Ialomiţa
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă
20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
20.05.30 Obiecte de inventar
20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări
20.11 Cărţi şi publicaţii

Paragraful 67.10.03.30 Alte servicii culturale - Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
Articol / alineat
10.01.01 Salarii de bază
20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
20.05.30 Obiecte de inventar
20.06.01 Deplasări interne, detaşări, transferări
20.06.02 Deplasări în străinătate
20.14 Protecţia muncii
20.30.03 Prime de asigurare non-viaţă
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

Subcapitol 54.10.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa
Articol / alineat
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
echipamente informatice - calculatoare
71.01.30 Alte active fixe
licenţe
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Influenţe
3

- mii lei Program
rectificat
4

1.354,00

0,00

1.354,00

506,00
1,00
12,10
195,00
5,00
1,00
0,00
327,00

-27,00
0,50
-1,50
2,50
3,00
1,00
1,50
20,00

479,00
1,50
10,60
197,50
8,00
2,00
1,50
347,00

871,00

-30,00

841,00

692,00
16,00
6,00
0,00
3,00
3,00
39,00

-55,00
-2,00
4,00
3,00
9,00
1,00
10,00

637,00
14,00
10,00
3,00
12,00
4,00
49,00

1.293,00

11,00

1.304,00

692,00
24,00
40,00
10,00
6,00
2,00
4,00
20,00
394,00

-30,00
8,00
8,00
10,00
2,00
-2,00
1,00
3,00
11,00

662,00
32,00
48,00
20,00
8,00
0,00
5,00
23,00
405,00

344,00

18,00

362,00

15,00

10,00

25,00

15,00
0,00
0,00
0,00

6,00
6,00
4,00
4,00

21,00
6,00
4,00
4,00

Nr.
crt.
0

Denumirea indicatorilor

Program
actual
2

1
Paragraf : 66.10.06.03 Unităţi medico-sociale - Centrul de Asistenţă
Medico-Socială Fierbinţi-Târg
Articol / alineat
71.01.01 Construcţii
împrejmuire cu gard a Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți
Târg
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
dotări mobilier corp A și B (paturi medicale de îngrijire); dotare cu
aparatură corp C bucătărie-spălătorie (generator electric, uscător
rufe, cuptor electric)
Paragraful 67.10.03.14 Centre culturale - Centrul Cultural UNESCO
"Ionel Perlea"
Articol / alineat
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
pompă submersibilă fixă

III

Influenţe
3

- mii lei Program
rectificat
4

62,00

0,00

62,00

15,00

13,00

28,00

15,00
47,00

13,00
-13,00

28,00
34,00

47,00

-13,00

34,00

77,00

8,00

85,00

67,00
0,00

8,00
8,00

75,00
8,00

BUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII AL
INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA

TOTAL VENITURI

1.483,00

46,00

1.529,00

VENITURI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
Subcapitol
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița Căminul pentru Persoane Vârstnice Balaciu
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia

1.483,00

46,00

1.529,00

1.466,00

40,00

1.506,00

346,00
17,00

40,00
6,00

386,00
23,00

4,00

1,00

5,00

12,00

5,00

17,00

TOTAL CHELTUIELI

1.483,00

46,00

1.529,00

1.483,00

46,00

1.529,00

802,00

1,00

803,00

432,00

1,00

433,00

CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
Subcapitol : 68.10.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă - Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița - Căminul
pentru Persoane Vârstnice Balaciu
Articol/Alineat
20.03.01 Hrană pentru oameni
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Nr.
crt.
0

Denumirea indicatorilor
1
Paragraf : 68.10.05.02 Asistență socială în caz de boli și invalidități Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia
Articol/Alineat
20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică
20.01.04 Apă, canal şi salubritate
20.03.01 Hrană pentru oameni
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Program
actual
2

Influenţe
3

- mii lei Program
rectificat
4

358,00

45,00

403,00

80,00
50,00
28,00

20,00
20,00
5,00

100,00
70,00
33,00

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 17211/2018 – N din 21.09.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Nota de fundamentare înaintată nr. 6667 din 19.09.2018 a Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slobozia, privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2018;
- Hotărârea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
nr. 23 din 19.09.2018 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2018,
- Raportul nr. 17213/2018 - T din 21.09.2018 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 17450/2018 – L din 25.09.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială și familie;
- Raportul nr. 17469/2018 – L din 25.09.2018 al Comisiei economico-financiară şi
agricultură;
- Raportul nr. 17321/2018 – V din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
În conformitate cu :
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 11 din 19.02.2018 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,
pe anul 2018, cu modificările şi 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.(3) lit.a), 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. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Cod FP -07-06, ed.2 vers.0

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2018, pe secţiuni, capitole, subcapitole, titluri,
articole și alineate, la venituri în sumă de 92.080,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de
95.102,00 mii lei, cu un deficit de 3.022,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul
anului anterior, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuternicește Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia să
introducă modificările și completările în structura bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia și în programul de investiţii publice al acestuia,
pe anul 2018.
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 aducerii la
cunoștinţă publică.
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

Nr. 92
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd/Oc
G.E.
2 ex.

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

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. 92 /27. 09.2018
privind aprobarea rectificării bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pentru anul 2018
- mii lei Nr.

Denumirea indicatorilor

crt.
0

1

I

Program
actual
2

Influenţe
3

Program
rectificat
4

BUGETUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA

TOTAL VENITURI

84.791,00

7.289,00

92.080,00

VENITURI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

81.963,00

2.353,00

84.316,00

30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri
33.10.08 Venituri din prestări de servicii
33.10.21 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume
alocate de la bugetul de stat
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume
alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătații
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală
36.10.50 Alte venituri
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de
dezvoltare a bugetului local
43.10.10 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din
domeniul sănătăţii
43.10.33 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
pentru acoperirea creșterilor salariale

45,00
2.065,00
38.639,00

1.302,00
890,00

45,00
3.367,00
39.529,00

5.149,00

297,00

5.446,00

9.949,00
912,00
5,00

65,00
740,00

10.014,00
1.652,00
5,00

-1.334,00

-941,00

-2.275,00

700,00

700,00

25.833,00

25.833,00

VENITURI - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

2.828,00

4.936,00

7.764,00

37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare
43.10.14 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din
domeniul sănătăţii

1.334,00

941,00

2.275,00

1.494,00

3.995,00

5.489,00

TOTAL CHELTUIELI

87.813,00

7.289,00

95.102,00

CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

84.957,00

2.353,00

87.310,00

Paragraf 66.10.06.01 Spitale generale

84.957,00

2.353,00

87.310,00

43.094,00
11.596,00
5.826,00
2.267,00
1.192,00
648,00
20,00
213,00
13,00
46,00
1.313,00
124,00
61,00
1.004,00

827,00
173,00
144,00
6,00
-3,00

43.921,00
11.769,00
5.970,00
2.273,00
1.189,00
648,00
20,00
213,00
13,00
46,00
1.341,00
104,00
37,00
904,00

Articol/Alineat
10.01.01 Salarii de bază
10.01.05 Sporuri pentru condiţii de muncă
10.01.11 Fond aferent plății cu ora
10.01.17 Indemnizaţii de hrană
10.02.06 Vouchere de vacanţă
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
10.03.06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
20.01.01 Furnituri de birou
20.01.02 Materiale pentru curățenie
20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică

28,00
-20,00
-24,00
-100,00

Nr.
crt.
0

Denumirea indicatorilor
1
20.01.04 Apă, canal şi salubritate
20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi
20.01.06 Piese de schimb
20.01.07 Transport
20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
20.02 Reparații curente
20.03.01 Hrană pentru oameni
20.04.01 Medicamente
20.04.02 Materiale sanitare
20.04.03 Reactivi
20.04.04 Dezinfectanți
20.05.01 Uniforme și echipament
20.05.03 Lenjerie și accesorii de pat
20.05.30 Alte obiecte de inventar
20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări
20.09 Materiale de laborator
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.14 Protecția muncii
20.25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea
intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale
20.30.01 Reclamă şi publicitate
20.30.04 Chirii
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
59.01 Burse
59.17 Despăgubiri civile
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
85.01.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secțiunea de
funcționare a bugetului local
CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
Articol/Alineat
71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
analizator automat microbiologie
agitator orbital cu platformă de asigurare
aparat computer tomograf
aparat radiologie digital (grafie+scopie)
incubator prematuri
aparat anestezie
aparat ventilaţie
ecocardiograf cu sondă de ecografie transesofagiană, ecografie cardiacă şi
sondă lineară
endoscop flexibil pentru fibroscopii nazofaringolaringiene
aparat ecograf Doppler
masă operaţie urologie
lampă chirurgicală cu 3 braţe cu cameră video HD şi monitor
defibrilator
aparat de radiologie braţ C
ecograf cu sondă MSK
masă operaţie
turn endoscopie
staţie osmoză
trusă urgenţă
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
program informatic

Program
actual
2
319,00
116,00
376,00
522,00
64,00
334,00
2.530,00
170,00
503,00
6.541,00
1.960,00
1.348,00
537,00
10,00
5,00
288,00
10,00
635,00
13,00
65,00
5,00
75,00
5,00
50,00
66,00
49,00
702,00
287,00

Influenţe
3
-2,00
1,00
-5,00
-40,00
286,00
-39,00
-20,00
101,00
168,00
-47,00
-20,00
-5,00

-1,00
47,00
-15,00

-25,00
4,00
-24,00
-13,00
971,00

-45,00

Program
rectificat
4
317,00
116,00
377,00
517,00
64,00
294,00
2.816,00
131,00
483,00
6.642,00
2.128,00
1.301,00
517,00
5,00
5,00
288,00
9,00
682,00
13,00
50,00
5,00
50,00
5,00
54,00
42,00
36,00
1.673,00
287,00
-45,00

2.856,00

4.936,00

7.792,00

2.226,00
109,00
3,00
270,00
110,00
11,00
43,00
43,00

5.116,00
-109,00
-3,00
493,00
990,00
97,00
173,00
389,00

7.342,00
0,00
0,00
763,00
1.100,00
108,00
216,00
432,00

43,00
11,00
11,00
20,00
186,00
4,00
34,00
26,00
110,00
300,00
40,00
0,00
37,00
293,00
280,00

387,00
99,00
98,00
182,00
1.676,00
282,00
306,00
239,00
-110,00
-62,00
-40,00
29,00
0,00
-125,00
-124,00

430,00
110,00
109,00
202,00
1.862,00
286,00
340,00
265,00
0,00
238,00
0,00
29,00
37,00
168,00
156,00

Nr.

Denumirea indicatorilor

crt.
0

1
licenţe Windows 10 profesional
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe
DEFICIT

II

Program
actual
2
8,00
300,00
3.022,00

Influenţe
3

Program
rectificat
4

-1,00
-55,00
-

7,00
245,00
3.022,00

NUMĂRUL DE SALARIAŢI ŞI FONDUL SALARIILOR DE BAZĂ PE ANUL 2018

Specificaţie

1 Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia
2 Membri comitet director
Total

Număr
maxim de
Număr de
Fondul
posturi care
personal
salariilor de
se finanţează
permanent și
bază 2018
din fonduri
temporar
(mii lei)
publice în
anul 2018
1012
4
1.016

880
4
884

43.628,00
293,00
43.921,00

* Menţionăm că fondul aferent salariilor de bază prevăzut în anexă acoperă necesarul pentru primele 10 luni
ale anului 2018, alocaţiile pentru întregul an urmând a fi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli în momentul în care
se vor încheia contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa
şi Institutul de Medicină Legală ,,Mina Minovici,,

HOTĂRÂRE
privind rectificarea hotărârilor Consiliului Județean Ialomița referitoare la
obiectivul de investiții ” Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) –
Smirna – Iazu - Scânteia – Valea Ciorii - DN 21A, Km 0+000 – Km 25+350 ”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.15728/2018-T din 31.08.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr.15730/2018-H din 31.08.2018 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-Scînteia-Valea
Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 12 din 16.02.2017 privind modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 5/27.01.2016 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare drum judeţean DJ 203 F (Griviţa)-Smirna-Iazu-Scînteia-Valea Ciorii-DN21A,
Km 0+000-Km 25+350”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 126 din 31.07.2017 privind
aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203 F (Griviţa)-Smirna-Iazu-ScânteiaValea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 193 din 23.11.2017 privind
aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT,
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 203 F (Griviţa)-SmirnaIazu-Scânteia-Valea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 194 din 23.11.2017 privind
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 126/ 31.07.2017 privind
aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203 F (Griviţa)-Smirna-Iazu-ScânteiaValea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;
- Raportul nr. 17353/2018 - L din 24.09.2018 al Comisiei pentru urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Raportul nr. 17323/2018 - B din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi,
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În conformitate cu :
- 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 art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 89 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I În cuprinsul următoarelor hotărâri:
a)Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 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-Scînteia-Valea
Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;
b)Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 12 din 16.02.2017 privind
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 5/27.01.2016 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul
de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 203 F (Griviţa)-Smirna-Iazu-Scînteia-Valea
Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;
c)Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 126 din 31.07.2017 privind
aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de
Dezvoltare Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203 F (Griviţa)-Smirna-IazuScânteia-Valea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;
d)Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 193 din 23.11.2017 privind
aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT,
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 203 F (Griviţa)-SmirnaIazu-Scânteia-Valea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;
e)Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 194 din 23.11.2017 privind
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 126/ 31.07.2017 privind
aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de
Dezvoltare Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203 F (Griviţa)-Smirna-IazuScânteia-Valea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”,
și anexele acestora, în loc de ” Modernizare drum judeţean DJ 203 F (Griviţa)-SmirnaIazu-Scânteia-Valea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350” se va citi ” Modernizare drum
judeţean DJ 203F, DN2C (Griviţa) – Smirna – Iazu - Scânteia – Valea Ciorii-DN 21A, Km
0+000-Km 25+350 ”.
Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
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Art. III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice și Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa,
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. 93
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd/Oc
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și
a indicatorilor tehnico –economici, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții
„Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C (Grivița) – Smirna –Iazu – Scânteia –
Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 17018/2018 - D din 19.09.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Raportul nr. 17020/2018 – R din 19.09.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice;
- Raportul nr. 17471/2018 – Z din 25.09.2018 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 17354/2018 – B din 24.09.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinul 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;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 20132020;
- 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 cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii;
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă devizul general actualizat, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare drum judeţean DJ 203 F, DN2C (Griviţa) – Smirna – Iazu –Scânteia - Valea
Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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Art.2 Se aprobă devizul general actualizat, faza PT+DE, pentru Lotul 1 : DN2C
(Griviţa) – Smirna – Iazu (DN21), Km 0+000 – Km 11+200, din cadrul obiectivului de
investiţii menţionat la art.1), prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă devizul general actualizat, faza PT+DE, pentru Lotul 2 : Iazu (DN21)
– Scânteia – Valea Ciorii (DN21A), Km 11+200 – Km 25+350, din cadrul obiectivului de
investiţii menţionat la art.1), prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, faza PT+DE, pentru
obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 203 F, DN2C (Griviţa) – Smirna –
Iazu –Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”, după cum urmează :
- valoarea totală a investiţiei : 48.427.014,09 lei cu TVA, din care
Construcţii Montaj (C+M) 42.819.242,04 lei cu TVA, valoare totală defalcată
pe LOTURI astfel :
a) pentru LOTUL 1:
- valoarea totală a investiţiei : 22.151.089,07 lei cu TVA, din care
Construcţii Montaj (C+M) 19.739.747,10 lei cu TVA;
b) pentru LOTUL 2:
- valoarea totală a investiţiei : 26.275.925,02 lei cu TVA, din care
Construcţii Montaj (C+M) 23.079.494,95 lei cu TVA.
Art.5 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr. 193/23.11.2017 privind aprobarea devizului general actualizat și a
indicatorilor tehnico-economici, faza PT, 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.
Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, Direcţiei Buget Finanţe și
Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. 94
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală „Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița)
– Smirna – Iazu –Scânteia - Valea Ciorii – DN 21A, Km 0+000-Km 25+350
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 17012/2018-L din 19.09.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.126/31.07.2017 privind aprobarea
cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203F, DN2C (Griviţa) – Smirna – Iazu – Scânteia Valea Ciorii – DN 21A, Km 0+000-Km 25+350”, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul nr. 17014/2018-R din19.09.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice;
- Raportul nr. 17473/2018 - F din 25.09.2018 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 17356/2018 – H din 24.09.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 94 din 27.09.2018 privind aprobarea
devizului general actualizat și a indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare drum judeţean DJ 203F, DN2C (Griviţa) – Smirna – Iazu – Scânteia - Valea
Ciorii – DN 21A, Km 0+000-Km 25+350”;
- 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,
- prevederile art. 2 lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 10 alin. (6) din Anexa la Ordinul 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;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 88 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.3 din 19.01.2017,
cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă cofinanţarea obiectivului de investiţii finanţat prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 203F, DN2C (Griviţa)-Smirna-Iazu-ScânteiaValea Ciorii-DN 21A, Km 0+000-Km 25+350”, cu suma de 1.849.086,04 lei, inclusiv TVA,
astfel:
a) Valoare cofinanţare decontată până la această dată: 158.130,44 lei, inclusiv TVA,
reprezentând următoarele:
- 52.920,00 lei, inclusiv TVA – Servicii elaborare Studiu de Fezabilitate (inclusiv studii
de teren, expertiză tehnică, documentaţii, avize, acorduri);
- 5.250,44 lei, inclusiv TVA – Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri și autorizaţii;
- 57.120,00 lei, inclusiv TVA – Servicii de elaborare documentaţie tehnico-economică
faza PT+DE;
- 42.840,00 lei, inclusiv TVA – Servicii de revizuire a documentaţiei tehnico-economice
(faza PT+DE) prin împărţirea pe 2 loturi și verificare tehnică;
b) Valoare cofinanţare rămasă de decontat: 1.690.955,60 lei, inclusiv TVA.
Art.2 Suma specificată la art.1 este prevăzută în bugetul general al judeţului Ialomiţa.
Art. 3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr.126/31.07.2017 privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de
investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare drum judeţean
DJ 203F, DN2C (Griviţa) – Smirna – Iazu – Scânteia - Valea Ciorii – DN 21A, Km 0+000-Km
25+350”, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa,
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. 95
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd./Oc.
HAM
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
nr. 79 din 14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public județean
de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019’’,
cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 15523/2018-Z din 28.08.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- referatul nr.15306/2018-F din 23.08.2018 al Autorităţii Judeţene de Transport –
Direcţia Investiţii și Servicii Publice;
- anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 14.12.2012
privind aprobarea „Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse
regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019’’, cu modificările şi completările
ulterioare,
Examinând:
- Raportul nr. 15526/2018-X din 28.08.2018 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice;
- Avizele nr. 2825 din 08.08.2018 și nr. 3091 din 23.08.2018 ale Autorităţii Rutiere
Române – Agenţia Ialomiţa;
- Raportul nr. 17324/2018 - R din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii și incompatibilităţi;
- Raportul nr. 17357/2018 - X din 24.09.2018 al Comisiei pentru urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4 lit. e) şi art. 17 lit. c) și d) din Normele de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 emis
de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 14 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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;
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- 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, 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I La anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din
14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public judeţean de persoane,
prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019”, cu modificările şi
completările ulterioare, traseele cu nr. 004 și 009 se modifică potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 14.12.2012,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii
la cunoştinţă publică.
Art.IV Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice - Autoritatea
Judeţeană de Transport şi, spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa,
operatorului de transport rutier S.C. Comtrans S.A., Primăriei Orașului Țăndărei,
Primăriei Comunei Săveni, Primăriei Municipiului Slobozia și Primăriei Comunei
Gheorghe Lazăr, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. 96
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd/Oc
HAM

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cesionării contractelor de delegare a gestiunii serviciului
de transport public judeţean, prin curse regulate încheiate cu operatorul de transport
S.C. MILLENIUM TRANS IMPEX S.R.L., operatorului de transport S.C. VASILE TAXI S.R.L.

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.17011/2018 – X din 19.09.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- adresa nr. 97 din 10.09.2018 a operatorului de transport S.C. VASILE TAXI
S.R.L.;
- referatul nr. 16605/2018 – N din 13.09.2018 al Autorităţii Judeţene de Transport
- Raportul nr. 17015/2018 – H din 19.09.2018 al Direcţiei Investiţii şi Servicii
Publice;
- Raportul nr. 17326/2018 – X din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii și incompatibilităţi;
- Raportul nr. 17360/2018 – B din 24.09.2018 al Comisiei pentru urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 94 din 20.12.2013 privind
reglementarea funcţionării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin
curse regulate, în judeţul Ialomiţa, pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019,cu
modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu:
- prevederile art. 29 alin. (3) din Legea serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelorcadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor
de transport public local;
- prevederile art. 29 alin. (12) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr. 51 din 8 martie 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă cesionarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de
transport public judeţean, prin curse regulate, încheiate cu operatorul de transport
S.C. MILLENIUM TRANS IMPEX S.R.L., operatorului de transport S.C. VASILE TAXI
S.R.L.,cu toate drepturile si obligaţiile asumate de titularul acestora, după cum
urmează:
- Contract nr. 31 din 30.12.2013 pentru traseul judeţean nr.31 URZICENI - GÂRBOVI;
- Contract nr. 44 din 30.12.2013 pentru traseul judeţean nr. 44 URZICENI– SINEȘTI.
Art. 2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art. 3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice - Autoritatea
Judeţeană de Transport şi, spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa și
S.C. VASILE TAXI S.R.L., urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 97
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd./Oc.
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 38 din
22.09.2016 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului
şi Urbanism Ialomița şi a Regulamentului de organizare şi funcționare al acesteia

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 15510/2018-R din 28.08.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 22.09.2018 privind aprobarea
componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia,
Examinând:
- Raportul nr. 15512/2018-X din 28.08.2018 al Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism;
- Acceptul domnului arhitect Vede Ion înregistrat la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub
nr. 9373/2018-V din 29.05.2018;
- Acceptul domnului arhitect Chiriţă Ion înregistrat la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub
nr. 9375/2018-T din 29.05.2018;
- Acceptul doamnei inginer Negoiţă Niculina înregistrat la Consiliul Judeţean
Ialomiţa sub nr. 9611/2018-Z din 31.05.2018;
- Adresa nr. 2348 din 07.06.2018 a Administraţiei Naţionale “Apele
Române”,Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomiţa;
- Adresa nr. 3709 din 04.06.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa;
- Adresa nr. 2725 din 11.06.2018 a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare,
Filiala Ialomiţa;
- Adresa nr. 3307659 din 07.06.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
“Barbu Catargiu” Ialomiţa;
- Adresa nr. 214667 din 06.06.2018 a S.C. E - Distribuţie Dobrogea S.A.;
- Adresa nr. 387 din 05.06.2018 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Ialomiţa;
- Adresa nr. 32989 din 06.06.2018 a Direcţiei Regionale de Drumuri și Poduri
Constanţa -S.D.N. Slobozia;
- Adresa nr. IL-4648 din 05.06.2018 a Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa;
- Adresa nr. 788 din 12.06.2018 a Muzeului Judeţean Ialomiţa;
- Adresa nr. 5447 din 11.06.2018 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ialomiţa;
- Raportul nr.17327/2018 - N din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr.17361/2018 - R din 24.09.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
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- Dispoziţia Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 26.01.2016
privind îndeplinirea atribuţiilor arhitectului-şef, pe perioadă determinată, de doamna
Brașoveanu Diana Valentina, consilier în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului și
Urbanism,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f), alin. (3) lit. e), alin. (5) lit. a) pct. 14 și lit. c) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completărilor ulterioare;
- prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, actualizată, cu modificările şi 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, 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 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 22.09.2018
privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism
Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, se modifică și se
înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată, spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate în Anexa hotărârii şi
Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU
Contrasemnează
Secretarul județului Ialomița,
Adrian-Robert IONESCU

Nr. 98
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd./Oc.
HAM
2 ex.

Cod FP – 07 – 06, ed. 2, vers. 0

Anexa la
Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
nr. 98 din 27.09.2018

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIEI TEHNICE DE
AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM IALOMIȚA

COORDONATOR al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism Ialomiţa
Victor MORARU – preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa
PREȘEDINTE
Diana Valentina BRAȘOVEANU – șef Serviciu Amenajarea Teritoriului și
Urbanism, cu atribuţii delegate de arhitect şef al judeţului;
SECRETAR
Elena-Alexandra ILIE – consilier – Serviciul Amenajarea Teritoriului și
Urbanism;
MEMBRI
Ion D. VEDE – arhitect;
Nelu CHIRIȚĂ – arhitect;
Niculina NEGOIȚĂ – inginer atestat de Registrul Urbaniștilor din România;
Anișoara PLOEȘTEANU – reprezentant al Administraţiei Naţionale “Apele
Române” – S.G.A. Ialomiţa;
Adrian IONESCU – reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Ialomiţa;
Eugen POPA – reprezentant al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri
Funciare - Filiala Ialomiţa;
Cristian CILIBEANU – reprezentant al Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă “Barbu Catargiu” Ialomiţa;
Ioan ACORNICESEI – reprezentant al S.C. E - Distribuţie Dobrogea S.A.;
Cristina-Daniela DUNCĂ – reprezentant al Direcţiei Judeţene pentru Cultură
Ialomiţa;
Mitel GRECU – reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri
Constanța-S.D.N. Slobozia;
Emil BĂNICĂ – reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Ialomița;
Radu COMAN – reprezentant al Muzeului Județean Ialomița;
Iulian COSTACHE – reprezentant al Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Ialomița;
Nicolae-Cătălin BANU – consilier – Compartimentul Monitorizare și Control.

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26 din 26.03.2018
privind stabilirea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 16778/2018 – L din 17.09.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26 din 26.03.2018 privind stabilirea
componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului Ialomiţa;
- Raportul nr. 16781/2018 - L din 17.09.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Adresa nr. 11858 din 04.07.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului Ialomiţa;
- Raportul nr.17329/2018 - T din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii și incompatibilităţi;
- Raportul nr.17451/2018 - B din 25.09.2018 al Comisiei pentru muncă,
sănătate, asistenţă socială şi familie,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct.2 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 14 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 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 86 din Regulamentul de organizare și funcţionare a
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26 din
26.03.2018 privind stabilirea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, după cum urmează:
La art. 1 din hotărârea anterior menţionată, în cadrul componenţei Colegiului
Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa au loc
următoarele modificări:
- Nicoleta Stancu - Șef Serviciul Căsuţe de Tip Familial din cadrul D.G.A.S.P.C.
Ialomiţa nu mai face parte din Colegiu;
- se înlocuiește Ionica Băicoianu – director executiv al Direcţiei Coordonare
Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu
Iolanda Lescae – împuternicit al directorului Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă
Educaţională Ialomiţa, până la revenirea pe post a titularului Mariana-Camelia
Bănescu;
- se înlocuiește Mihaela Moroianu – director executiv adjunct al Direcţiei Buget
Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu IoanaMădălina Neagu – director al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia;
- se înlocuiește Gheorghe Proca – director executiv al Direcţiei Achiziţii și
Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu
Nicolae Chiriţă – director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Ialomiţa.
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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa,
Colegiului Director și persoanelor nominalizate la art. I , urmând a fi publicată pe siteul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 99
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09 .2018

Rd./Oc.
HAM
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei Judeţene de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomiţa şi aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestei comisii
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.17216/2018 - P din 21.09.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 17218/2018 – V din 21.09.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 17331/2018 – H din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 17453/2018 – H din 25.09.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă
socială şi familie;
- adresa nr. 10408/13.06.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa;
- Avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, comunicat sub
nr. 1873/2253/ANPD/23.07.2018;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20 din 28.03.2005 privind
reorganizarea Comisiei Judeţene de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap
pentru Adulţi Ialomiţa şi stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru membrii acesteia,
cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 81 din 18.10.2005 privind
reorganizarea Comisiei Judeţene de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap
pentru Adulţi Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu:
- prevederile art. 85 şi 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.430/2008 pentru aprobarea
Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap;
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- prevederile art. 91 alin.(5) lit.a) pct.2 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,
HOTĂRĂŞTE
Art.1(1) Se stabilește componenţa nominală a Comisiei Judeţene de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomiţa, după cum urmează:
Președinte
Dr. Matcaș Raluca Dorina – medic primar expertiza medicală a capacităţii de
muncă, absolvent de cursuri de management în domeniul socio-medical;
Membri
Dr. Măciucă Silvia Paula – medic primar medicină de familie, propus de Direcţia
de Sănătate Publică Ialomiţa;
Dima Valentina - reprezentant desemnat de fundaţia „ New Life”;
Romaniuc Raluca Florina – psiholog;
Popescu Liliana – asistent social.
(2) Secretariatul comisiei este numit prin Dispoziţie a Directorului General al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa din rândul
personalului acestei instituţii.
Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Judeţene
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomiţa, prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3(1) Membrii Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Ialomiţa, inclusiv preşedintele, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, echivalentă cu
1% din indemnizaţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.
(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă lunar, pentru cel mult 4 şedinţe.
Art. 4 (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
(2) Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea
Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20 din 28.03.2005 privind reorganizarea
Comisiei Judeţene de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi
Ialomiţa şi stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru membrii acesteia, cu modificările
și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 81 din 18.10.2005
privind reorganizarea Comisiei Judeţene de Expertiză Medicală a Persoanelor cu
Handicap pentru Adulţi Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
orice altă dispoziţie contrară.
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Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată, spre aducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.1, direcţiilor de
specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr.100
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd/Oc
TGV
2 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Anexă la
Hotărârea nr. 100/27.09.2018

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI JUDEŢENE DE EVALUARE A
PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 (1) Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomiţa, denumită în
continuare Comisia de Evaluare, se organizează şi funcţionează, potrivit prevederilor art. 85 din
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
ca organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Ialomița.
(2) Comisia de Evaluare desfăşoară activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor
adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu
respectarea legislaţiei în domeniu, precum şi a prezentului regulament.
(3) Comisia de Evaluare competentă să soluţioneze cazurile privitoare la persoanele adulte
care solicită încadrarea în grad de handicap sau care necesită o măsură de protecţie este cea în a
cărei rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa persoanei în cauză.
Art.2 Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat
deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le
limitează accesul cu şanse egale la viaţa societății, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul
integrării şi incluziunii sociale.
Art.3 În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de
handicap, Comisia de Evaluare analizează dosarul întocmit de Serviciul de Evaluare Complexă a
Persoanelor Adulte cu Handicap , serviciu organizat, conform art.88 din Legea 448/2006, în cadrul
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa.
Art.4 Evaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap este un proces complex şi
continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune
socială a acestora; procesul presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea
acestora în scopul orientării asupra deciziei şi intervenţiei;
Art.5 Se pot prezenta la evaluare:
a) persoanele care solicită încadrarea în grad şi tip de handicap;
b) persoanele adulte cu handicap care, din diferite motive, solicită reevaluarea în vederea
obţinerii unui nou certificat de încadrare în grad şi tip de handicap;
c) persoanele adulte cu handicap pentru care se solicită reevaluarea de către Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, de către Comisia Superioară de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap sau de către instanţa de judecată.
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CAPITOLUL II
STRUCTURA COMISIEI JUDEŢENE DE EVALUARE A PERSOANELOR
ADULTE CU HANDICAP
Art.6 (1) Comisia Judeţeană de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap are următoarea
componenţă:
 preşedinte - un medic de specialitate expertiză medicală a capacității de muncă, medicină
internă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, absolvent de cursuri de
management în domeniul sociomedical;
 un medic de specialitate expertiză medicală a capacității de muncă, medicină de familie sau
un medic de medicină generală, propus de Direcţia de Sănătate Publică judeţeană.
 un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în
beneficiul persoanelor cu handicap;
 un psiholog;
 un asistent social.
(2) Componenţa nominală a Comisiei de Evaluare se aprobă prin hotărâre de către Consiliul
Judeţean Ialomiţa, cu avizul Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități. Modificarea
componenţei nominale a Comisiei de Evaluare se aprobă în condiţiile prevăzute mai sus.
(3) Sediul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița este în municipiul
Slobozia , strada C.D. Gherea, numărul 7.
(4) Membrii Comisiei de Evaluare pot renunţa la această calitate, sub rezerva aducerii la
cunoştinţă, atât preşedintelui Comisiei de Evaluare cât şi preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomița, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte, printr-o notificare scrisă.
(5) Revocarea unui membru al comisiei se poate face şi în cazul neîndeplinirii corespunzătoare ori
cu rea credinţă a atribuţiilor, în cazul absentării nemotivate la mai mult 2 şedinţe consecutive, la
propunerea justificată a preşedintelui comisiei sau a preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.
(6) Preşedintele Comisiei de Evaluare face parte din structura de personal a Direcției Generale
de Asistență Socială si Protecţia Copilului Ialomiţa.
(7) Preşedintele şi membrii Comisiei de Evaluare nu pot face parte din Serviciul de Evaluare
Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap.
Art.7 Membrii Comisiei de Evaluare, inclusiv preşedintele, au dreptul la o indemnizaţie de
şedinţă, echivalentă cu 1% din indemnizaţia preşedintelui Consiliului Judeţean. Plata indemnizaţiei
se va face numai pentru 4 şedinţe ordinare pe lună şi se suportă din bugetul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.
CAPITOLUL III
ATRIBUŢIILE COMISIEI JUDEŢENE DE EVALUARE A PERSOANELOR
ADULTE CU HANDICAP
Art.8 Comisia Judeţeană de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap are următoarele
atribuţii principale:
a) stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi perioada de valabilitate a certificatului,
după caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a adultului cu handicap, pe baza
raportului de evaluare complexă elaborat de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor
Adulte cu Handicap.
b) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
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c) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările
care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
d) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
e) informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de
protecţie stabilite şi obligaţiile ce le revin;
f) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activitățile pe care le întreprinde.
g) Comisia de Evaluare îndeplineşte orice alte atribuții prevăzute de lege.
Art.9 Activitatea Comisiei de Evaluare este coordonată din punct de vedere metodologic de
către Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, care funcţionează în
structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilități. Instrucţiunile metodologice
elaborate de Comisia Superioară, precum şi deciziile acesteia sunt obligatorii pentru comisiile de
evaluare judeţene.
CAPITOLUL IV
FUNCŢIONAREA COMISIEI JUDEŢENE DE EVALUARE A PERSOANELOR
ADULTE CU HANDICAP
Art.10 (1) Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea
comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele:
a) cerere-tip de evaluare complexă;
b) copie de pe documentele de identitate;
c) documente medicale:
1. referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
2. scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la
Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
3. copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;
4. investigaţii paraclinice solicitate de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte
cu Handicap ;
d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are
domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
e) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de
pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana
nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se constituie într-un dosar care va sta la baza evaluării
persoanei în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.
(3) Dosarul se depune de către persoana solicitantă sau reprezentantul legal al acesteia la
registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura Direcției Generale de
Asistență Socială si Protecţia Copilului Ialomiţa sau la Serviciul de Evaluare Complexă a
Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Ialomiţa.
Art.11 Comisia de Evaluare soluţionează cazul în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la
data referirii dosarului de către Serviciul de Evaluare Complexă.
Art.12 (1) Încadrarea sau respingerea încadrării în grad şi tip de handicap se atestă prin
certificat emis de către Comisia de Evaluare . Eliberarea certificatului este scutită de taxa de timbru.
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(2) Termenul de valabilitate al certificatelor de încadrare în grad de handicap poate fi 12 luni, 24
luni sau permanent.
(3) Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau
structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, Comisia
de Evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară
prezentarea acestora la reevaluările periodice.
Art.13 (1) Odată cu emiterea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, Comisia
de Evaluare are obligaţia de a elabora programul individual de recuperare, readaptare şi integrare
socială a adultului cu handicap.
(2) Pentru elaborarea programului individual de recuperare, readaptare şi integrare socială,
Comisia de Evaluare va colabora cu persoana cu handicap sau cu reprezentantul legal al acesteia.
(3) Certificatul de încadrare în grad de handicap dă dreptul adultului cu handicap de a beneficia
de dispoziţiile prevăzute de lege pentru gradul de handicap respectiv. Programul individual de
recuperare, readaptare şi integrare socială se întocmeşte şi se revizuieşte în conformitate cu normele
metodologice.
(4) Certificatele de încadrare/neîncadrare în grad de handicap pot fi contestate de titularii
acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanța de contencios
administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.
Art.14 (1) Certificatul de încadrare în grad de handicap şi programul individual de
recuperare, readaptare şi integrare socială, certificatul de orientare profesională, precum şi măsurile
Comisiei de Evaluare privind asistentul personal profesionist sau admiterea în centre rezidenţiale ori
de zi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire sau se predau direct, sub semnătura,
persoanei cu handicap sau, după caz, părinţilor/reprezentanţilor legali, asistentului personal sau
asistentului personal profesionist, de către secretariatul Comisiei de Evaluare.
(2) Certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap şi certificatele de orientare
profesională eliberate de Comisia de Evaluare şi aflate în termen de valabilitate sunt recunoscute în
cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta,
respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teritorială în alta.
Art.15 (1) Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip
de handicap sunt aprobate prin Ordin comun al Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al
Ministrului Sănătăţii cu nr.762/1992/2007 cu modificările și completările ulterioare.
(2) Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav(cu sau fără asistent personal).
(3) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mental, psihic,
HIV/SIDA, asociat, boli rare.
Art.16 (1) Deciziile Comisiei de Evaluare se iau, în şedinţele legal întrunite, cu votul
majorităţii membrilor.
(2) Comisia de Evaluare se întruneşte obligatoriu o dată pe săptămână în şedinţe ordinare şi ori
de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui. La lucrările Comisiei
de Evaluare pot participa, la cerere, şi alte persoane, cu acordul preşedintelui, în măsura în care
prezenţa lor este utilă.
(3) Şedinţele Comisiei de Evaluare se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor din
componenţa acesteia.
(4) Şedinţele Comisiei Județene de Evaluare sunt conduse de către preşedintele acesteia.
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(5) La şedinţele Comisiei Judeţene de Evaluare participa, în mod obligatoriu, secretarul comisiei,
fără a fi implicat în soluţionarea cazurilor.
CAPITOLUL V
ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI COMISIEI JUDEȚENE DE EVALUARE A
PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
Art.17 (1) Preşedintele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap are
următoarele atribuții:
a) reprezintă Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomiţa în raport cu
terţii în probleme care sunt de competenţa comisiei;
b) prezintă preşedintelui Consiliului Județean Ialomiţa rapoarte trimestriale şi ori de câte ori se
solicită, cu privire la activitatea comisiei;
c) face propuneri privind activitatea comisiei şi coordonează activitatea secretariatului Comisiei
de Evaluare.
d) preia de la secretariatul Comisiei de Evaluare dosarele depuse de către Serviciul de Evaluare
Complexă în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării acestora pe bază de proces
verbal;
e) analizează dosarele preluate şi pregăteşte prezentarea lor în faţa celorlalţi membri ai
Comisiei de Evaluare, cu susţinerea sau completarea propunerilor făcute de Serviciul de Evaluare
Complexă. Pentru dosarele în care propunerea Serviciului de Evaluare este considerată neconformă
cu criteriile sau documentaţia este considerată incompletă pentru luarea unei decizii, Comisia de
Evaluare va retransmite dosarul înapoi Serviciului de Evaluare pentru reanalizare si eventuala
completare.
f) stabileşte conţinutul convocatorului pentru şedinţă şi dispune convocarea şedinței;
g) prezintă în faţa comisiei dosarele prevăzute în convocator şi supune analizei fiecare dosar în
parte.
h) răspunde cu promptitudine la solicitările Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap;
i) organizează punerea în aplicare a îndrumărilor metodologice emise de Comisia Superioară de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
j) răspunde în faţa angajatorului pentru respectarea programului de lucru şi a sarcinilor de
serviciu stabilite prin fişa postului, precum şi pentru buna utilizare a logisticii pusă la dispoziția
Comisiei de Evaluare de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomița;
k) în cazul contestării certificatelor de încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap la instanţa
de judecată, va transmite Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomița şi
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa motivarea încadrării/neîncadrării precum
şi copiile tuturor documentelor care pot fi folosite ca probe, în termen de 5 zile lucrătoare de la
comunicarea solicitării;
l) în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomița este
subordonat ierarhic Directorului General.
(2) În situaţia absenţei motivate a preşedintelui Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Ialomița (concediu legal, concediu medical, etc.) acesta va fi înlocuit de către medicul
specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicină generală sau medicină
de familie, propus de Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică.
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CAPITOLUL VI
STRUCTURA ȘI ATRIBUȚIILE SECRETARIATULUI COMISIEI JUDEȚENE DE
EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
Art.18 (1) Exercitarea atribuţiilor privind informarea adultului cu handicap sau a
reprezentantului legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite se realizează prin
secretariatul Comisiei de Evaluare. Informaţiile privind modalitatea de încadrare în grad de
handicap pot fi obţinute de la secretariatul Comisiei de Evaluare de orice persoană fizică sau juridică
interesată.
(2) Secretariatul Comisiei de Evaluare funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi este format din 3 persoane numite prin dispoziția
directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa.
Art.19 (1) În relaţia cu Serviciul de Evaluare Complexă, secretariatul înregistrează în
registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării
de către Serviciul de Evaluare Complexă.
(2) În relaţia cu Comisia de Evaluare, secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) asigură transmiterea dosarelor la Comisia de Evaluare, însoţite de raportul de evaluare
complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de Serviciul de Evaluare
Complexă;
b) transmite membrilor Comisiei de Evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare a şedinţelor,
în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;
c) ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;
d) întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;
e) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare
profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;
f) gestionează registrul de procese-verbale;
g) gestionează registrul de contestaţii;
h) redactează alte documente eliberate de Comisia de Evaluare.
(3) În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul
transmite persoanelor cu handicap solicitante documentele aprobate de Comisia de Evaluare, adică
certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de recuperare, readaptare şi
integrare socială şi certificatul de orientare profesională, precum şi alte documente eliberate de
Comisia de Evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data redactării.
(4) Secretariatul Comisiei de Evaluare îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile
prevăzute de lege, de directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Ialomiţa.
Art.20 (1) Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare
profesională şi deciziile adoptate de Comisia de Evaluare, precum şi modul în care acestea au fost
luate se consemnează de secretarul Comisiei de Evaluare în procesul-verbal al şedinţei;
(2) Procesul verbal se semnează de către preşedinte şi de membrii prezenţi.
(3) Procesele-verbale ale şedinţelor se consemnează în registrul de procese-verbale ale cărui
pagini se numerotează şi trebuie să poarte ştampila Comisiei de Evaluare, precum şi semnătura
secretarului Comisiei de Evaluare.
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(4) Documentele elaborate de Comisia de Evaluare se semnează de către preşedinte şi de
membrii acesteia şi se contrasemnează de către secretarul Comisiei de Evaluare.
CAPITOLUL VII
ADMITEREA ÎN CENTRE PUBLICE
Art.21 (1) În vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi, persoana cu handicap
ori reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a
cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o
transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe actele de identitate;
b) certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului;
c) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
d) adeverinţă de venit;
e) documente doveditoare a situaţiei locative;
f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
g) raportul de anchetă socială;
h) investigaţii paraclinice;
i) dovada eliberată de serviciul public de asistenţă socială al primăriei în a cărei rază teritorială îşi
are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut
asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
(2) Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa va
transmite Comisiei de Evaluare cererea persoanei solicitante, împreună cu documentele prevăzute
anterior, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare. Comisia de Evaluare verifică
cererea şi documentele şi soluţionează cererea, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării
dosarului. Decizia Comisiei de Evaluare se redactează de către secretariatul acesteia în termen de cel
mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa Comisiei de Evaluare şi se comunică prin poştă, cu
confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data
redactării.
CAPITOLUL VIII
RĂSPUNDEREA MEMBRILOR COMISIEI JUDEȚENE DE EVALUARE A
PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
Art.22 (1) Încălcarea de către preşedinte, membrii sau secretarul Comisiei de Evaluare a
îndatoririlor de serviciu atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau
penală, după caz.
(2) Propunerea de încadrare, încadrarea în grad şi tip de handicap a unei persoane, cu
încălcarea criteriilor medicopsihosociale aprobate prin Ordin comun al ministrului muncii şi justiției
sociale şi al ministrului sănătăţii, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, conform
prevederilor art.100, alineat(1,) litera g din Legea 448/2006 republicată.
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000
lei nerespectarea de către Comisiile de Evaluare a prevederilor art. 89 alin. (1) şi (4) din Legea
448/2006 republicată.
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(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute mai sus se
fac de către inspectorii sociali.
CAPITOLUL IX
DISPOZIȚII FINALE
Art.23 La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice alte dispoziţii contrare îşi
încetează aplicabilitatea.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii
Locale a Județului Ialomița de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 16871/2018 - Z din 18.09.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 16874/2018 - Y din 18.09.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 17332/2018 – X din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii și incompatibilităţi;
În conformitate cu:
Având în vedere:
- prevederile art. 11 – art. 13, art. 91 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 34^1alin. (1) și art. 34 ^2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 234 și art. 235din Codul civil;
- prevederile art. 35 alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 23 pct. 5,10, și 11 din Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltarea
Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, actualizat;
- prevederile art. 15 pct. 10 și 16 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomiţa;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a
Judeţului Ialomiţa nr. 1 din 12.06.2018 privind aprobarea, de principiu, a fuziunii prin
absorbţie a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa de către
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa nr.
1 din 12.06.2018 privind aprobarea, de principiu, a fuziunii prin absorbţie a Asociaţiei pentru
Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa de către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Ialomiţa;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Cod FP -07-06, Ed.2 vers.1

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă fuziunea prin absorbţie a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii
Locale a Judeţului Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, la Consiliul
Judeţean, cam. 60, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, cu sediul în
municipiul Slobozia, la etajul doi al imobilului Centrului Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea”,
persoane juridice, fără scop patrimonial, de drept privat și de utilitate publică.
Art.2 Balanţele financiare de verificare care vor sta la baza întocmirii proiectului de
fuziune sunt încheiate la data de 30.04.2018, conform Hotărârii Adunării Generale a
Asociaţilor nr. 1 din data de 12.06.2018.
Art. 3 La data înregistrării fuziunii prin absorbţie în Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor
întreg personalul angajat, patrimoniul și resursele financiare ale Asociaţiei pentru Dezvoltarea
Infrastructurii Ialomiţa sunt preluate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomiţa.
Art.4 Se împuterniceşte domnul Victor MORARU, Președintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa, să semneze în numele judeţului Ialomiţa toate documentele necesare pentru
fuziunea menţionată la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art.5 Se împuterniceşte domnul Râureanu Nicolae-Cristian, cetăţean român, născut la
data de 06.11.1979 în localitatea Slobozia, judeţul Ialomiţa, domiciliat în Municipiul Slobozia,
str. Mihai Eminescu, bloc 20, scara A, etaj 1, ap. 4, judeţul Ialomiţa, având cartea de identitate
seria SZ nr. 502694 eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 20.02.2018, să îndeplinească
procedurile prevăzute de lege pentru fuziunea menţionată la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art.6 Hotărârea se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, spre
ducere la îndeplinire Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa,
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa şi persoanelor prevăzute la art. 4 şi art. 5,
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU
Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. 101
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd./Oc.
TGV
2 ex.
Cod FP -07-06, Ed.2 vers.1

HOTĂRÂRE
privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor
bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea
Ministerului Tineretului și Sportului, în proprietatea publică a judeţului Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 16870/2018 – J din 18.09.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- adresa nr. 44476/MDRAP/03.05.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice;
- Raportul nr. 16872/2018 – P din 18.09.2018 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 17475/2018 – L din 25.09.2018 al Comisiei economico – financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 17363/2018 – X din 24.09.2018 al Comisiei pentru urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Raportul nr. 17333/2018 – N din 24.09.2018 al Comisiei juridică, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 17258/2018 – R din 24.09.2018 al Comisiei pentru învăţământ,
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe,
În conformitate cu:
- prevederile art.91 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 9 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Cărţii a III-a, Titlul VI din Codul civil;,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1(1) Se solicită Guvernului României trecerea unor bunuri imobile proprietate
publică a statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în proprietatea
publică a Judeţului Ialomiţa.
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(2) Datele de identificare a imobilelor sunt prezentate în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa, să întreprindă demersurile și să semneze toate documentele necesare în vederea
preluării în proprietatea publică a judeţului Ialomiţa a imobilelor prevăzute la art. 1).
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 comunicată
spre ducere la îndeplinire direcţiilor implicate din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă, Guvernului României - Secretariatul General al
Guvernului și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, urmând a fi
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian Robert IONESCU

Nr. 102
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd/Oc
TGV

Cod FP -07-06, Ed.2 vers.1

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița
nr. 52/26.04.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care
alcătuiesc domeniul privat al județului Ialomița
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 16877/2018 – R din 18.09.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52/26.04.2018 privind însuşirea
inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 72/30.05.2018 privind aprobarea
dezlipirii Cărţii funciare nr. 21463 a terenului agricol situat pe raza comunei Giurgeni, aflat în
domeniul privat al judeţului Ialomiţa;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 39/04.04.2018 privind trecerea unor
bunuri imobile din domeniul public al Judeţului Ialomiţa și administrarea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slobozia, în domeniul privat al judeţului Ialomiţa, în vederea scoaterii din
funcţiune și desfiinţării;
- Raportul nr. 16878/2018 – H din 18.09.2018 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu;
- Raportul nr. 17336/2018 – J din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 17364/2018 - N din 24.09.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 119 şi art.121-124 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Cartea a- III-a, Titlul II- Proprietatea privată din Codul Civil al României;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;
- prevederile art. 84-86 din Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului
Judeţean Ialomiţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017, cu
modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52/26.04.2018 privind însuşirea
inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa se
modifică și se completează după cum urmează:
1. articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 4 Se însuşeşte repartizarea în profil teritorial pe categorii de folosinţă conform
cărţilor funciare a terenurilor proprietate privată situate pe raza unităţii administrativteritoriale Giurgeni, potrivit anexei nr. 1C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
2. Anexa nr. 1 se modifică și se completează după cum urmează:
a) la nr. crt. 8, litere a), b) d) și Total Giurgeni se modifică și vor avea următorul
cuprins:
”a - coloana (4) Elemente de identificare: Suprafaţă teren = 29.886.261,00 mp,
coloana (7) Valoare de inventar (lei): 12.765.988,97;
b - coloana (4) Elemente de identificare: Suprafaţă teren = 8.557.977,00 mp, coloana
(7) Valoare de inventar (lei): 3.649.492,71;
d - coloana (1) Nr. crt.: 8c, coloana (4) Elemente de identificare: Suprafaţă
teren=706.800,00 mp, coloana (7) Valoare de inventar (lei): 303.924,00;
Total Giurgeni: coloana (4) „Elemente de identificare”: „Suprafaţă
totală=39.151.038,00 mp” coloana (8) „Situaţia juridica”: H.C.J. nr. 28/2010, Carte funciară
nr. 21315, 21312, 21314, 21333, 21468, 20361, 20350, 20353, 20349, 20034, 20035,
21824, 21837, 21842, 21483, 21831, 21984, 21987, 21986, 21974, 21996, 21999, 22003,
22004, 22007, 22076”;
b) după numărul curent 12 se introduc doi nouă numere, 13 și 14, prevăzute în anexa
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
3. Anexa nr. 1C se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
4. Anexa 1D se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 3 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.II Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare,
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, Direcţiei Investiţii și Servicii Publice
și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU
Contrasemnează
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU
Nr 103
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

DIG
2 ex.
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
nr. 103 / 27.09.2018

Nr.
Crt

Nr.
inventar

Cod
clasificare

13

14 a

Denumirea
bunului

Elemente
identificare

Teren
intravilan
Giurgeni

Suprafața teren 53.100,00 mp
Corp F – corp
spălătorie
și
bucătărie, regim de
înălțime:
P+1E,
suprafața
construită la sol =
748,00
mp,
suprafața
construită
desfășurată
=
1.496,00 mp
Suprafața
construită = 191,00
mp,
suprafața
construită
desfășurată
=
191,00 mp, regim
de înălțime: parter,
anul
construirii
1969
Suprafața
construită = 438,00
mp,
suprafața
construită
desfășurată
=
438,00 mp, regim
de înălțime: parter,
anul
construirii
1968

110131
(parțial)

1.6.2.

Spitalul
Județean de
Urgenta
Slobozia
Corpul
F
(bucătărie
și
spălătorie)

b

110119

1.6.6.

Magazie și
pivniță
zarzavat
(C14)

c

110019

1.6.8.

Depozit
materiale
(C13)

de

Valoare
de
inventar (lei)

Situația juridică

Giurgeni

Anul
dobândirii
sau al darii
in folosința
2002

22.674,54

Slobozia

1969

1.801.473,00

HCJ nr.
72/30.05.2018,
Carte Funciara
nr. 22077
HCJ
nr.
39/04.04.2018,
Carte funciară
nr. 33544

Slobozia

1969

20.400,00

HCJ
nr.
39/04.04.2018,
Carte funciară
nr. 33544

Slobozia

1968

71.900,00

HCJ
nr.
39/04.04.2018,
Carte funciară
nr. 33544

Locație
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 213 din 19.12.2017
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor
anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 14901/2018-V din 14.08.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 213 din 19.12.2017 privind
stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor
anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2018,
Examinând:
- Adresa nr. 10562 din 10.08.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană
Ialomiţa;
- Raportul nr.14903/2018-B din 14.08.2018 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 17477/2018 – R din 25.09.2018 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, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
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HOTĂRĂŞTE:
Art.I La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 213 din 19.12.2017 privind
stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor
anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2018,
art. 1 lit. a), b), c), d), e) și f) se modifică, după cum urmează:
” Art. 1 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe
anul 2018, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum urmează:
a) grâu
- 0,68 lei/kg;
b) orz
- 0,68 lei/kg;
c) orz - ca bere
- 0,79 lei/kg;
d) rapiţă
- 1,56 lei/kg;
e) floarea soarelui
- 1,35 lei/kg;
f) porumb
- 0,71 lei/kg”
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte începând cu data
de 1 a lunii următoare comunicării acesteia Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Ploieşti, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa.
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

Nr. 104
Adoptată astăzi 27.09.2018
La Slobozia

Rd/Oc
HAM
2 ex
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HOTĂRÂRE
privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă – categoria
de folosință arabil, proprietatea publică a județului Ialomița,
situate în extravilanul comunei Giurgeni
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.15690/2018-F din 30.08.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr.15693/2018-B din 30.08.2018 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 17339/2018 – F din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 17480/2018 – V din 25.09.2018 al Comisiei economico-financiare
şi agricultură;
- Raportul nr. 17366/2018 – T din 24.09.2018 al Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Procesul – verbal nr. 17672/2018 – H din 27.09.2018 al Comisiei de validare;
- ”Aviz favorabil” emis de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat și
Probleme Speciale, comunicat cu adresele nr.554PS și 556PS din 21.02.2018,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin.(4) lit. a), art.120 şi art. 123 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.156 din 29.09.2017
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr.47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al judeţului Ialomiţa în vederea actualizării acestuia;
- prevederile art.866 și art. 871-873 din Codul Civil al României,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă ”Studiul de oportunitate” privind concesionarea prin licitaţie a
unor terenuri în suprafaţă de 23,9544 ha, cu destinaţie agricolă - categoria de
folosinţă arabil, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situată în extravilanul
comunei Giurgeni, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 (1) Se aprobă concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă – categoria
de folosinţă arabil în suprafaţa menţionată la art.1), identificată şi delimitată în
teritoriu prin cărţile funciare nr. 21316 și nr. 21467.
(2) Terenurile agricole prevăzute la alin.(1) se concesionează cu destinaţia
valorificării prin culturi de cereale, pentru o perioadă de 5 ani și plante energetice,
pentru o perioadă de 15 ani, conform datelor din caietul de sarcini. Contractul de
concesiune poate fi prelungit prin hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru o
perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială, la solicitarea concesionarului
înregistrată la concedent cu minim 6 luni înainte de expirarea duratei contractului de
concesiune.
(3) Concesionarea terenurilor se realizează prin procedura de licitaţie, detaliată
în Documentaţia de atribuire.
(4) Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este ”cel mai mare nivel al
redevenţei” exprimată în lei/ha/an.
(5) Cesiunea contractului de concesiune sau subconcesionarea terenului este
interzisă.
Art.3 Se aprobă ”Documentaţia de atribuire” privind concesionarea unor
terenuri cu destinaţie agricolă – categoria de folosinţă arabil, proprietatea publică a
judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Giurgeni, prevăzută în anexa nr. 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4(1) Se aprobă nivelul minim al redevenţei în cuantum de 500 lei/ha/an în
vederea atribuirii contractului/contractelor de concesiune.
(2) Se aprobă preţul de achiziţionare a Documentaţiei de atribuire în cuantum
de 20 lei.
Art.5 Se aprobă modalitatea de plată a redevenţei datorate, după cum
urmează:
a)
pentru perioada cuprinsă de la data încheierii contractului de concesiune
până la 31 decembrie a anului în care s-a încheiat contractul, redevenţa se plăteşte în
termen de 30 de zile de la data semnării contractului de părţi, dacă contractul a fost
încheiat după data de 31 iulie.
b)
pentru contractele încheiate până la data de 31 iulie, redevenţa se
plătește în două tranșe, respectiv: 50% din cuantumul redevenţei până la data de 31
iulie, iar diferenţa de 50% până la data de 31 octombrie.
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c)
pentru următorii ani ai concesiunii, redevenţa se plătește în două tranșe,
respectiv: 50% din cuantumul redevenţei până la 31 ianuarie, iar diferenţa de 50%
până la data de 31 iulie;
d)
pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii și
data încetării contractului de concesiune, redevenţa se plătește până la 31 ianuarie a
anului respectiv;
e)
redevenţa datorată de concesionar se indexează anual la 01 ianuarie a
fiecărui an cu indicele de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, pentru
anul precedent.
Art.6(1) În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de concesiune,
interesul public naţional sau judeţean o impune, prin act adiţional se va proceda la
reducerea cu până la 5% a suprafeţei concesionate și cu reducerea corespunzătoare a
redevenţei viitoare datorată de concesionar pentru suprafaţa respectivă.
(2) Dacă interesul public naţional sau judeţean în temeiul căruia s-a diminuat
suprafaţa concesionată cu până la 5% nu mai subzistă, această suprafaţă va reveni,
fără o nouă procedură de licitaţie concesionarului iniţial, cu majorarea
corespunzătoare a redevenţei datorate.
Art.7 În cazul terenurilor concesionate, dacă pe parcursul derulării contractelor
de concesiune, interesul naţional sau judeţean o impune, contractul de concesiune
poate înceta din iniţiativa concedentului, prin denunţare unilaterală, cu plata unei
juste şi prealabile despăgubiri.
Art.8(1) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea
terenurilor cu destinaţie agricolă – categoria de folosinţă arabil prevăzute la art.1, în
următoarea componenţă:
Preşedinte: Proca Gheorghe - director executiv, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Membri:
Șelaru Gheorghe - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Deda Geanina Diana - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Cilă Lenuţa - referent de specialitate, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Reprezentant al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa
Membri de rezervă:
Fiţa Elena - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Pamblică Carmen – consilier juridic, Direcţia Achiziţii și Patrimoniu
Năstase – Silvia Luminiţa – consilier, Direcţia Achiziţii și Patrimoniu
Mădularu Mariana - consilier, Direcţia Achiziţii și Patrimoniu
Reprezentant al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa
(2) Se numesc ca observatori, pe perioada evaluării ofertelor pentru
concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă – categoria de folosinţă arabil
prevăzute la art.1, următorii:
NEDU MARIN - consilier judeţean
SOARE DRAGOŞ - consilier judeţean
POPA MARIN - consilier judeţean
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(3) Comisia de evaluare a ofertelor îndeplinește atribuţiile și își desfășoară
activitatea în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire, prevăzută în
anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.9 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii
la cunoştinţă publică.
Art.10 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată persoanelor prevăzute la art.8 și Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, spre
ducere la îndeplinire, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. 105
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd/Oc
TGV
2ex
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HOTĂRÂRE
privind arendarea unui teren cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil,
proprietatea privată a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Giurgeni
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 15519/2018–F din 28.08.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 15522/2018-J din 28.08.2018 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 17337/2018 – Z din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 17481/2018 – L din 25.09.2018 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 17367/2018 – J din 24.09.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Procesul – verbal nr. 17671/2018 - R din 27.09.2018 al Comisiei de validare,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin.(4) lit. b), art.121 şi art. 123 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 555 și art. 1836 - 1850 din Codul Civil al României,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă ”Studiul de oportunitate”privind arendarea prin licitaţie publică
deschisă a unei suprafeţe de 908,0533 ha teren cu destinaţie agricolă - categoria de
folosinţă arabil, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situată în extravilanul comunei
Giurgeni, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 (1) Se aprobă arendarea terenului cu destinaţie agricolă – categoria de
folosinţă arabil în suprafaţa menţionată la art.1), identificată şi delimitată în teritoriu
prin cărţile funciare nr. 20349, nr. 20350, respectiv nr. 20353.
(2) Terenul agricol prevăzut la alin.(1) se arendează cu destinaţia exploataţie
agricolă pentru o durată de 5 ani, 10 ani, respectiv 20 de ani în funcţie de categoria de
cultură, conform datelor din caietul de sarcini, calculată de la data preluării terenului
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arendat. Contractul de arendă poate fi prelungit prin hotărâre a Consiliului Judeţean
Ialomiţa cu o durată egală cu durata iniţială, la solicitarea arendașului înregistrată la
arendator cu minim 12 luni înainte de expirarea duratei contractului de arendă.
(3) Arendarea terenurilor se realizează prin procedura de licitaţie publică deschisă,
detaliată în Documentaţia de atribuire.
(4) Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este ”cel mai mare nivel al
arendei” exprimată în lei/ha/an.
(5) Cesiunea și subarendarea totală sau parţială este interzisă.
Art.3 Se aprobă ”Documentaţia de atribuire” privind arendarea unei suprafeţe de
908,0533 ha teren cu destinaţia agricolă – categoria de folosinţă arabil, situată în
extravilanul comunei Giurgeni, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4(1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în cuantum de 1.700 lei/ha/an în
vederea atribuirii contractului/contractelor de arendă.
(2) Se aprobă preţul de achiziţionare a Documentaţiei de atribuire în cuantum de
20 lei.
Art.5 Se aprobă modalitatea de plată a arendei datorată, după cum urmează:
a)
pentru perioada cuprinsă de la data predării terenului arendat de arendator
până la 31 decembrie a anului în care s-a predat terenul, arenda se plăteşte în două
tranșe, respectiv: 50% din cuantumul arendei până la 31 iulie, iar diferenţa de 50% până
la data de 31 octombrie;
b)
pentru următorii ani ai arendării, arenda se plătește în două tranșe,
respectiv: 50% din cuantumul arendei până la 31 iulie, iar diferenţa de 50% până la data
de 31 octombrie;
c)
pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al arendării și data
încetării contractului de arendă, arenda se plătește până la 31 ianuarie a anului
respectiv;
d)
arenda datorată de arendaș se indexează anual la 01 ianuarie a fiecărui an
cu indicele de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, pentru anul
precedent.
Art.6(1) În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de arendă, interesul
public naţional sau judeţean o impune, prin act adiţional se va proceda la reducerea cu
până la 5% a suprafeţei arendate și cu reducerea corespunzătoare a arendei viitoare
datorată de arendaș pentru suprafaţa respectivă.
(2) Dacă interesul public naţional sau judeţean în temeiul căruia s-a diminuat
suprafaţa arendată cu până la 5% nu mai subzistă, această suprafaţă va reveni, fără o
nouă procedură de licitaţie arendașului iniţial, cu majorarea corespunzătoare a arendei
datorate.
Art.7 În cazul terenurilor arendate, dacă pe parcursul derulării contractelor de
arendă, interesul naţional sau judeţean o impune, contractul de arendă poate înceta din
iniţiativa arendatorului, prin denunţare unilaterală, cu plata unei juste şi prealabile
despăgubiri.
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Art.8 (1) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru arendarea unei
suprafeţe de 908,0533 ha teren cu destinaţie agricolă - categoria de folosinţă arabil
prevăzut la art.1, în următoarea componenţă:
Preşedinte: Proca Gheorghe - director executiv, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu Membri:
Șelaru Gheorghe - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Pamblică Carmen – consilier juridic, Direcţia Achiziţii și Patrimoniu
Deda Geanina Diana - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Cilă Lenuţa - referent de specialitate, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Membri de rezervă:
Fiţa Elena - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
Hristescu Marius - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu
(2) Se numesc ca observatori, pe perioada evaluării ofertelor pentru arendarea
unei suprafeţe de 908,0533 ha teren cu destinaţie agricolă - categoria de folosinţă arabil
prevăzut la art.1, următorii:
NEDU MARIN - consilier judeţean
SOARE DRAGOŞ - consilier judeţean
POPA MARIN - consilier judeţean
(3) Comisia de evaluare a ofertelor îndeplinește atribuţiile și își desfășoară
activitatea în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire, prevăzută în anexa
nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.9 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.10 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată persoanelor prevăzute la art.8 și Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, spre ducere
la îndeplinire, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. 106
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd/Oc
TGV
2ex
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona
de siguranță a drumului județean DJ 201
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 15694/2018-R din 30.08.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 15696/2018-X din 30.08.2018 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu;
- Raportul nr. 17368/2018 - Z din 24.09.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Raportul nr. 17483/2018 - R din 25.09.2018 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 17338/2018 – R din 24.09.2018 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
În conformitate cu:
- actele de punere în valoare nr. 1339631-IL-349 din 25.06.2018, nr. 1339646-IL-349
din 25.06.2018, nr. 1339650-IL-349 din 25.06.2018 și nr. 1339651-IL-349 din 25.06.2018 ale
Ocolului Silvic Urziceni;
- prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 22 lit. b) din Legea-cadru nr. 195/2006 privind descentralizarea, cu
modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/2017, 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 valorificarea masei lemnoase pe picior din zona de siguranţă a
drumului judeţean DJ 201, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art.2 (1) Se aprobă Documentaţia de atribuire privind valorificarea masei lemnoase
pe picior din zona de siguranţă a drumului judeţean DJ 201, potrivit anexei nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Valorificarea masei lemnoase se realizează prin procedura de licitaţie publică,
detaliată în Documentaţia de atribuire.
(3) Criteriul de atribuire al contractului de vânzare/cumpărare a masei lemnoase este
”preţul cel mai mare”.
Art.3 (1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei pentru valorificarea masei lemnoase
din zona de siguranţă a drumului judeţean DJ 201 de 74,50 lei/mc.
(2) Se aprobă preţul de achiziţionare a Documentaţiei de atribuire în cuantum de
20 lei.
Art.4 Se constituie comisia de evaluare și negociere a ofertelor, precum și comisia de
soluţionare a contestaţiilor, potrivit art. 1, în următoarea componenţă:
a) Comisia de evaluare și negociere a ofertelor :
Preşedinte (cu drept de vot):
- Proca Gheorghe – Director Executiv DAP
Membri:
- Șelaru Gheorghe – Consilier DAP
- Deda Diana Geanina – Consilier DAP
- Cilă Lenuţa – Referent de specialitate DAP
- Pîrjolea Florian – Consilier DISP
Membri de rezervă:
- Fiţa Elena – Consilier DAP
- Mădularu Mariana – Consilier DAP
b) Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
Preşedinte (cu drept de vot):
- Preda Genina Mirela – Consilier juridic DAP
Membri :
- Hristescu Marius – Consilier DAP
- Carmen Pamblică – Consilier juridic DAP
Membri de rezervă:
- Năstase Silvia Luminiţa – Consilier DAP
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica,
Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, spre ducere la
îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU
Contrasemnează
Secretarul județului Ialomița,
Adrian-Robert IONESCU
Nr. 107
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd./Oc.
HAM
2ex
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Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
nr. 107 / 27.09.2018

TABEL
cuprinzând tronsoanele drumului județean DJ 201 din a căror zonă de siguranță
se valorifică masa lemnoasă pe picior

Nr.
Crt.

DJ 201
Partidă/Lot

1.
2.
3.
4.

Coșereni - Axintele
Crăsanii de Sus - Copuzu
Crăsanii de Jos – Crăsanii de Sus
Groasa – Crăsanii de Jos
TOTAL GENERAL

Număr
arbori
-buc20
125
183
131
459

Volum brut masă lemnoasă
- mc 71
287
332
249
939

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de
administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, judeţul Ialomiţa, pentru anul școlar 2018 - 2019

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 16643/2018 - D din 13.09.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Adresa Palatului Copiilor Slobozia, judeţul Ialomiţa, înregistrată la Consiliul
Judeţean Ialomiţa sub nr. 16128/2018-B din 06.09.2018;
- Raportul nr.16644/2018 - T din 13.09.2018 al Comisiei pentru învăţământ,
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe;
- Raportul nr. 17456/2018 - D din 25.09.2018 al Comisiei pentru muncă,
sănătate, asistenţă socială și familie;
- Procesul verbal nr. 17674/2018 – N din 27.09.2018 al Comisiei de validare,
În conformitate cu:
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 15 alin. (3) și (5) din Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare
şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5567/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se desemnează doamna CHIDU TUDORIŢA în calitate de reprezentant al
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia,
judeţul Ialomiţa, pentru anul școlar 2018 - 2019.
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Art.2 Pe perioada mandatului, doamna CHIDU TUDORIŢA va beneficia de toate
drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislaţia incidentă în
vigoare.
Art.3 Prezenta hotărâre produce efecte începând cu data comunicării până la
31.08.2019.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică,
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art. 1 şi, spre ştiinţă, Palatului
Copiilor Slobozia, judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian – Robert IONESCU

Nr. 108
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd./Oc.
HAM
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în
Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă
Educaţională Ialomiţa, pentru anul școlar 2018 - 2019
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 16533/2018 - V din 12.09.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Adresa nr. 1445 din 03.09.2018 a Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă
Educaţională Ialomiţa;
- Raportul nr. 16535/2018 - B din 12.09.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 17259/2018 - H din 24.09.2018 al Comisiei pentru învăţământ,
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe;
- Raportul nr. 17457/2018 – T din 25.09.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială și familie;
- Procesul verbal nr. 17673/2018 – X din 27.09.2018 al Comisiei de validare,
În conformitate cu:
- prevederile art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se desemnează domnul BADEA NECULAI în calitate de reprezentant al
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de
Resurse și Asistenţă Educaţională Ialomiţa pentru anul școlar 2018 - 2019.
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Art.2 Pe perioada mandatului, domnul BADEA NECULAI va beneficia de toate
drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislaţia incidentă în vigoare.
Art.3 Prezenta hotărâre produce efecte de la data comunicării până la
31.08.2019.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică,
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art. 1 şi, spre ştiinţă, Centrului
Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian – Robert IONESCU

Nr. 109
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd./Oc.
HAM
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie
al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2018 - 2019

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 16529/2018 - B din 12.09.2018 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Adresa nr. 2010 din 30.08.2018 a Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu”
Slobozia;
- Raportul nr. 16530/2018 - Z din 12.09.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 17260/2018 - F din 24.09.2018 al Comisiei pentru învăţământ,
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 17459/2018 – Z din 25.09.2018 al Comisiei pentru muncă,
sănătate, asistenţă socială și familie;
- Procesul verbal nr. 17675/2018 - D din 27.09.2018 al Comisiei de validare,
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 5 din 25.01.2018 privind
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa
pentru anul școlar 2018/ 2019;
- prevederile art. 91 alin.(1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 96 alin. (2^1) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5573/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
învăţământului special şi special integrat;
- prevederile art. 4 alin. (2) lit. c) din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Ialomiţa
în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia,
pentru anul școlar 2018 – 2019, următoarele persoane :
- PREPELIŢĂ CONSTANTIN;
- MANEA GIGI;
- POPA MARIN.
Art. 2 Pe perioada mandatului, persoanele nominalizate la art. 1 vor beneficia de
toate drepturile şi vor duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislaţia incidentă în
vigoare.
Art. 3 Prezenta hotărâre produce efecte de la data comunicării până la
31.08.2019.
Art. 4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică,
spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1 şi, spre ştiinţă, Liceului
Tehnologic Special”Ion Teodorescu” Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian-Robert IONESCU

Nr. 110
Adoptată la Slobozia
Astăzi 27.09.2018

Rd./Oc.
HAM
2ex

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

CONSILIUL JUDEȚEAN
IALOMIȚA
Slobozia, Piața Revoluției nr. 1
Telefon: 0243 230200
Fax: 0243 230250

