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RAPORTUL  
preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de  

îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa 

pe anul 2015 

 

 

I. Cadrul normativ de elaborare a raportului 

 

     Elaborarea „Raportului preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de  

îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2015”are 

la bază norme imperative prevăzute în: 

- art. 104, alin.(1), lit. b ), coroborat cu alin. (3), lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art.18, alin.(1), lit.b), coroborat cu alin. (3), lit.b) din Regulamentul de organizare și  

funcționare a Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea nr. 52 din 29.08.2008 și 

actualizat prin HCJ nr. 34/28.08.2012).  

Ambele prevederi instituie, pentru preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, obligația 

ca, anual, să prezinte un raport care să reflecte modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a 

hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 În conformitate cu actele normative menționate anterior, preşedintele Consiliului 

Judeţean Ialomiţa îndeplineşte următoarele categorii de atribuţii: 

a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean,  

a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale de interes 

judeţean: 

- întocmeşte şi supune spre aprobare Consiliului Judeţean Ialomiţa regulamentul de 

organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, funcţiile publice, statul de funcţii şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor 

şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţii comerciale de interes judeţean cu capital 

integral al județului Ialomița; 

- numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 

serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean;   

b) atribuţii privind relaţia cu Consiliul Judeţean Ialomiţa:  

- conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi 

desfăşurarea în bune condiţii a acestora; 

-  prezintă consiliului judeţean, anual sau la cererea consilierilor judeţeni aprobată cu 

votul majorităţii membrilor în funcţie, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a 

atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean;  

- propune consiliului judeţean numirea, sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor 

de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;  

c)          atribuţii privind bugetul propriu al judeţului:  

- exercită funcţia de ordonator principal de credite;  

- întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le 

supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege; 

- urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului judeţean 

adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen;  

- iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi 

în numele judeţului; 



5 

 

d)       atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi 

serviciile publice:  

- îndrumă metodologic, prin direcţia de specialitate a consiliului judeţean, activităţile de 

stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe;  

- poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, sprijin, 

asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau primarilor, la cererea 

expresă a acestora; 

e)             atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean:  

  - coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes judeţean 

prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul 

organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean;  

-  ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din 

domeniile: educaţie, servicii sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a 

persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie social, sănătate,  

cultură, tineret, sport, ordine publică, situaţii de urgenţă, protecţia şi refacerea mediului 

înconjurător, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale, evidenţa persoanelor, 

podurile şi drumurile publice județene, serviciile comunitare de utilitate publică de interes 

judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan, alte servicii publice stabilite prin lege;  

-  ia măsuri pentru evidenţa, statistica, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor publice 

şi de utilitate publică de interes judeţean, nominalizate mai sus, precum şi a bunurilor din 

patrimoniul public şi privat al judeţului;  

-  emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau prin 

hotărâre a consiliului judeţean;   

-  coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate 

publică de interes judeţean înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia; 

- coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a 

infrastructurii judeţene; 

f)  alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean:  

- aprobă documentaţiile de atribuire întocmite în cadrul procedurilor legale de achiziţii 

publice, precum şi componenţa comisiilor de evaluare, în vederea atribuirii contractelor de 

achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări cu o valoare estimată, fără TVA, mai mică sau egală cu 

echivalentul în lei a pragului de 125.000 euro, pentru fiecare. Lunar, odată cu documentaţia 

pentru şedinţa ordinară, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa va prezenta o informare 

despre procedura de atribuire a contractelor, valoarea contractelor de atribuire, componenţa 

comisiilor de evaluare, ofertanţii înscrişi, valoarea ofertei câştigătoare, ofertantul căruia i s-a 

atribuit contractul. 

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini încredinţate de consiliul 

judeţean. 

De asemnenea, actele normative incidente activității autorității administrației publice 

județene instituie pentru președintele Consiliului Județean și prevederi precum: asigură 

respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 

României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi 

a altor acte normative, răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei publice 

judeţene, reprezintă în justiție unitatea administrativ-teritorială Ialomița, stând în judecată ca 

reprezentant legal și nu în nume personal, reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi 

publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, are în subordine aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean și răspunde de buna funcționare a acestuia.  

 În același timp, „Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de 

îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 

2015”oglindește și modul în care  Consiliul Judeţean Ialomiţa, în calitate de autoritate 
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deliberativă şi conducerile sale operative și executive aplică în practică  principiile 

descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor 

locale de interes deosebit și cum se preocupă pentru utilizarea cu eficiență și eficacitate a  

fondurilor bugetare, asigurarea transparenţei administrative, promovarea responsabilităţii şi 

profesionalismului în exercitarea funcţiilor publice, continuităţii şi coerenţei demersului 

strategic. 

 Trebuie făcută și precizarea că „Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa  

privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa 

pe anul 2015”nu este al unei persoane, ci al funcției de autoritate cu care este investit 

președintele Consiliului Județean Ialomița, mai ales în condițiile specifice ale anului 2015, când 

suspendarea președintelui în funcție - Vasiel Silvian Ciupercă, a impus ca, începând cu data de  6 

martie 2015, atribuțiile acestuia să fie preluate temporar de vicepreședintele Ștefan Mușoiu, în 

conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 20 / 06.03.2015. 

 

II. Contextul politic, economic, social si administrativ, național și local, al anului 

2015 

 

         În elaborarea „Raportului preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de  

îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2015”s-a 

pornit de la o analiză succintă a contextului politic, economic, social si administrativ, național și 

local, al anului 2015, deoarece activiotatea autorității administrației publice pe care o 

reprezentăm este influențată direct de acesta. 

 Pe plan politic, la nivel național, se pot formula următoarele concluzii: 

-  anul 2015 a fost practic anul transferului real de putere după alegerile prezidențiale  

desfășurate  în două tururi de scrutin (la 2 noiembrie 2014 și la 16 noiembrie 2014), prin care  

Klaus Iohannis a devenit președintele României;  

- rezultatul acestor alegeri a demonstrat importanța și rolul comunicării publice prin spațiul 

virtual, dar a și accentuat folosirea canalelor social media pentru comunicare, mai ales de 

președinte și de premieri, în detrimental canalelor oficiale, astfel încât este greu să înțelegi 

informația ca oficială sau ca una personală; 

- puterea administrativă, asigurată de premierul  Victor Ponta și al patrulea său guvern, a  

încercat să continuie reformele structurale începute anterior și care aduseseră redresare 

economică; 

- după o relativă acalmie politică și speranța revenirii la echilibrul puterilor în stat, au  

reînceput fricțiunile politice între parlament, președinte și guvern, care au creat instabilitate și au 

blocat inițiativele și proiectele necesare redresării economice și sociale a țării; 

- continuarea campaniaei anti-coruptie a DNA, cu precădere spre vârfurile politice și cu o  

anumită orientare politică, dar și spre administrațiile publice județene și locale, a creat stări 

contradictorii prin generalizarea suspiciunii și denunțului, în detrimental probelor autentice, a 

anatemizat parlamentul și structurile administrative centrale și locale; 

- decăderea încrederii în clasa politică și pierderea legitimității în fața alegătorilor au  

condus la demisia Guvernului Ponta (04.11.2015), dar și apelarea la o soluție de moment, care 

spărgea monopulul politic și propuea un guvern de tehnocrați - Cabinetul Dacian Cioloș, votat în 

ziua de 17.11.2015 de plenul reunit al Parlamentului, cu majoritate confortabilă și asumat apoi de 

președintele Iohannis drept ”Guvernul meu”. 

În plan local, au fost menținute alianțele politice din Consiliul Județean Ialomița, s-a 

asigurat conlucrarea consilierilor județeni pentru dezbaterea și aprobarea hotărârilor cu impact 

județean.  .  

Din punct de vedere economic se pot face următoarele aprecieri:   

- măsurile guvernamentale au permis o refacere a stabilității macroeconomice, atenuarea  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Klaus_Iohannis
http://www.ziare.com/politica/premier/
http://www.ziare.com/victor-ponta/
http://www.ziare.com/politica/guvern/
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dezechilibrelor, o politică bugetară care a asigurat stabilitatea sectorului financiar,  un nivel 

moderat al inflației și înscrierea pe o traiectorie descendentă a deficitului bugetar; 

- acces dificil la finanțările europene nerambursabile, mai ales pentru întreprinderile 

 mici și mijlocii, care ar putea dezvolta investiții importante pentru creștere economică stabilă, 

competitivitate și inovare; 

- capacitatea limitată a administrației publice de a sprijini mediul de afaceri și o politică de  

impozitare instabilă au îngrădit predictibilitatea activităților operatorilor economici; 

- măsurile menite să sporească eficiența administrației fiscale nu au stopat  modificările  

frecvente aduse sistemului fiscal, respectarea legislației din domeniu este în continuare limitată¸ 

iar colectarea veniturilor rămâne la un nivel nesatisfăcător.   

 Realitatea economică a județului Ialomița reține că,  în anul 2015 sunt de evidenţiat 

societăţi comerciale cu rezultate bune în multe domenii de activtitate, dar, mai ales, nucleul 

performant din economia judeţului, cu o contribuţie însemnată la constituirea fondurilor publice. 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa şi-a stabilit prin „Strategia de dezvoltare economico-socială 

2009 – 2020”, direcţii prioritare de sprijinire a mediului local de afaceri, care să aducă o creştere 

a competitivităţii economice, gestionarea eficientă a resurselor locale, valorificarea potenţialului 

de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic, sporirea semnificativă a productivităţii  şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de viață ale comunităților locale. Este mai mult decât evident că 

profilul economic al Ialomiţei s-a modificat substanţial, locul marilor întreprinderi a fost luat de 

întreprinderile mici şi mijlocii. Zonele de potenţial real şi domeniile principale de activitate s-au 

restructurat pe criteriile specifice ale funcţionării economiei de piaţă. S-a dezvoltat  cultura 

antreprenorială, accesul pe noi piețe a condus  agenţii economici spre implementarea 

standardelor internaționale de calitate. S-au înțeles mai bine nevoile şi a priorităţile entităţilor 

administrative, precum și nevoile de colaborare și sprijin cu mediul local de afaceri în direcţia 

valorificării potenţialului şi resurselor proprii de competitiviate, eficienţă şi performanţă, care să 

asigure dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor din teritoriu. Statistic, la nivelul anului 2015, în 

județul Ialomița s-a înregistrat o stabilitate a indicelui producției industriale, o creștere a indicilor 

valorici ai cifrei de afaceri din industrie  cu 2%, exporturi în valoare de aproape 200.000 mii euro 

(produse vegetale, animale vii, produse animale, produse ale industriei chimice, articole textile și 

altele)), importuri în valoare de aproape 150.000 mii euro (produse vegetale, animale vii și 

produse animale, produse alimentare, produse ale industriei chimice, material plastic, material 

textile și articole textile, materiale de construcții, mașini, aparate și echipamente electronice etc.). 

Din punct de vedere social se pot distionge următoarele aspecte:: 

- relativa redresare economică înregistrată în anul 2015, a adus pe piața forței de muncă  

îmbunătățiri modeste. Persistă problemele structurale pe piața muncii, în care sărăcia și 

excluziunea socială continuă să afecteze o mare parte a populației. Accesul la piața muncii este 

în continuare dificil pentru grupurile vulnerabile. Rrata șomajului și cea a inactivității în rândul 

tinerilor rămân ridicate. Utilizarea eficientă a resurselor de muncă este o problemă nerezolvată, 

în special în zonele rurale, iar eficacitatea transferurilor sociale este limitată;  

- cererea de muncă și crearea de locuri de muncă se mențin la un nivel scăzut, o cauză  

regăsindu-se și în politicile pasive din domeniu; 

- calitatea insuficientă a învățământului profesional și tehnic și necorelarea acestuia cu  

piața muncii; 

- menținerea crizei din sistemul de sănătate, care își caută perpetuu strategii, este  

subfinanțat și nu asigură calitatea serviciului medical; 

- creșterea numărului persoanelor asistate social, cu un efort  buigetar considerabil. 

În județul Ialomița, numărul salariaților la 31.12.2015 era de 44.000 de persoane, câștigul 

salarial mediu brut lunar a oscilat între 1.774 și 2.180 lei/persoană, iar cel net între 1287 și 1570 

lei/persoană, numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul anului raportat s-a situat la cifra de 7.828, 

rata lunară a șomajului s-a înscris în intervalul 6,7% (vara)  și 8,4% (iarna), numărul 
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pensionarilor a fost de 56.763 de personae, cu o pensie medie de 769 lei. La aceeași dată, se 

înregistrau 9.549 persoane cu dizabilități, din care 1.186 copii și 8.363 persoane adulte.  

Din punct de vedere administrativ, specificitatea domeniului este dată de: 

- apariția unui blocaj administrativ în accesarea și gestionarea fondurilor structurale, deși 

ele rămân o importantă sursă alternativă de finanțare pentru bugetele locale; 

-  proiectele de investiții publice nu sunt pregătite temeinic, fundamentarea lor economică 

este deficitară și predispusă risipei, nu sunt asigurate resurse de finanțare constante, nu au gradul 

de maturitate necesar pentru a fi realizate; 

- nu a fost pusă în aplicare grila salarială unificată în întregul sector public, creșterea  

salariilor a fost moderată dar neomogenă, iar în unele sectoare publice discreționară, majoritatea 

salariilor din sectorul public se menține la un nivel modest, procesele de stabilire a salariului 

minim nu s-au desfășurat după un mecanism clar, transparent și criterii judicios stabilite; 

- generalizarea, pornind de la cazuri particulare, a percepției de  ineficiență și corupție din 

administrația publică, fapt care afectează efortul de  asigurare a credibilității, stabilității și 

transparenței gestiunii bugetare;  

-  gradul scăzut de utilizare a serviciilor de e-Guvernare și a sistemului electronic de  

achiziții publice, ultimul putând aduce economii de costuri bugetare considerabile, sporirea 

transparenței achizițiilor publice, reducerea termenului de contractare și un necesar climat 

concurențial; 

- creșterea capacității instituționale a administrației publice locale nu a fost însoțită și de o 

reevaluare temeinică a numărului de personal, în condițiile în care, printr-o multitudine de acte 

normative centrale, se transmit acesteia noi sarcini și responsabilități, fără sporirea resurselor 

materiale, umane și financiare acoperitoare;    

- înregistrarea unor sincope în asigurarea  transparenței activităților desfășurate de  

administrația publică, mai ales în ceea ce privește alocarea fondurilor publice, riscurile de 

corupție în atribuirea contractelor de achiziții publice; 

- existența unor prevederi legislative referitoare la conflictul de interese insuficient  

fundamentate, care au permis interpretări inconsecvente, suprapuneri de responsabilități și 

decizii contradictorii pentru reprezentații administrației publice locale; 

- insuficienta evaluare a nevoilor real identificate în teritoriu care a condus la o planificare  

bugetară deficitară, la obiective realizate cu costuri ridicate, dar și la corecții finaciare 

substanțiale în cazul fondurilor europene accesate; 

- instituțiile centrale nu dispun de capacitatea de a furniza orientări adecvate pentru  

autoritățile administrației publice locale, nu sunt armonizate relațiile interministeriale, iar lipsa 

de încredere între diversele niveluri politice și administrative nu asigură un transfer real de 

autoritate și determină un nivel scăzut de asumare a deciziilor și a politicilor publice; 

- excesul de reglementare a crescut percepția de birocrație în administrația publică locală,  

transferând-se o imagine negativă de care, în mare parte, aceasta nu este vinovată.  

Activitatea Consiliului Județean Ialomița  a cunoscut, mai ales în prima parte a anului  

2015, anumite tensiuni și disfuncționalități, determinate de suspendarea președintelui în exercițiu 

și a patru funcționari publici pentru susceptibile acte de corupție, crearea unui relativ vid de 

putere și a unei crize emoționale în cadrul aparatului de specialitate, transpusă în limitarea 

inițiativei și a asumării responsabilităților încredințate. Un asemnea context economic, politic, 

social şi administrativ contradictoriu din anul 2015 a impus Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 

conducerii sale operative şi executive adaptarea rapidă a  managementului public la condiţiile 

specifice ale anului raportat, preîntâmpinarea situaţiilor de risc, asigurarea abordării și 

prioritizării obiectivelor strategice din perspectiva nevoilor locale real identificate  și a realizării 

lor, creșterea capacității administrative prin îmbunătățirea calităţii, promptitudinii şi eficienţei 

furnizării serviciilor publice, promovarea parteneriatului, creşterea credibilităţii, transparenţei 

decizionale şi mărirea gradului de încredere a cetățenilor în administraţia publică judeţeană. 

 



9 

 

III. Îndeplinire de către președintele Consiliului Județean Ialomița a atribuţiilor 

proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 2015 

 

A. Respectarea prevederilor Constituţiei României, punerea în aplicare a legilor, a  

decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor 

Consiliului Judeţean Ialomița, precum şi a altor acte normative incidente asupra 

activităţilor şi atribuţiilor consiliilor judeţene reprezintă o obligație fundamentală, urmărită în 

activitatea tuturor structurilor organizatorice ale autorității administrației publice pe care o 

reprezentăm: consiliul județean, aparatul de specialitate, instituțiile publice și societățile 

comerciale  subordonate Consiliului Județean Ialomița.  

Pentru îndeplinirea acestei îndatoriri, s-a urmărit ca toți consilierii județeni, 

funcționarii publici de conducere și de execuție, personalul contractual să cunoască normele 

legale generale și specifice care le reglementează activitatea, să aprofundeze conținutul actelor 

normative, să le înțeleagă corect, să le aplice în sensul și spiritul lor, în condițâiile în care 

legislaţia este tot mai complexă şi specializată, dar și complicată prin logica şi  limbajul 

juridic.  

În mod concret, modalitățile și mijloacele prin care Consiliul Județean Ialomița a asigurat 

respectarea și punerea în aplicare a legislației naționale, precum și a propriilor hotărâri se pot 

sintetiza astfel: 

» principiul legalității este unul dintre principiile fundamentale după care este organizată 

și funcționează autoritatea administrației publice pe care o reprezentăm în toate structurile sale 

funcționale; 

» asigurarea, la cerere şi în limita competenţelor legale, de asistenţă juridică pentru  

consilierii județeni, în vederea îndeplinirii în condiții optime a mandatului acestora;  

» comisia de validare a Consiliului Județean Ialomița are între atribuţiile principale nu 

numai examinarea legalității alegerii fiecărui consilier judeţean, dar și a legalității exercitării 

votului în timpul mandatului, pentru cazurile prevăzute de lege; 

» Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa și cel al 

aparatului de specialitate, precum şi regulamentele instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

judeţean şi ale societăţilor comerciale de interes judeţean aflate sub autoritatea Consiliului 

Județean Ialomița, regulamentele de ordine interioară și codurile de conduită profesională a 

funcționarilor publici și personalului contractual cuprind norme juridice care reglementează, clar 

și coerent,  atribuţiile şi responsabilităţile generale ale acestora, principiile, competenţele şi 

relaţiile funcţionale care stau la baza organizării şi funcţionării lor, precum şi atribuţiile, 

competenţele şi responsabilităţile specifice fiecărei structuri organizatorice, pentru exercitarea la 

nivel optim a atribuţiilor ce revin administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean; 

» elaborarea, definitivarea, adoptarea și emiterea actelor administrative normative sau 

individuale de către Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Preşedintele acestuia, precum şi încheierea de 

acte juridice în numele judeţului Ialomiţa sau al Consiliului Judeţean Ialomiţa se fundamentează 

din punct de vedere al legalităţii, necesităţii, oportunităţii, eficienţei şi/sau eficacităţii, 

urmărindu-se îndeplinirea condiţiilor de formă şi de fond;  

» verificarea şi acordarea vizei de legalitate de către secretarul județului Ialomița pe 

actele de autoritate emise de entitatea publică, precum și a vizei de legalitate a Serviciului juridic 

pentru toate contractele economice, civile, convenţiile, acordurile şi protocoalele cu caracter 

patrimonial sau nepatrimonial, având ca titular județul Ialomița și/sauConsiliul Judeţean 

Ialomiţa; 

» evidenţa actelor administrative adoptate sau emise în cadrul entităţii publice  şi  

comunicarea acestora structurilor funcţionale, instituţiilor publice şi persoanelor specificate în 

actele administrative;  

» transmiterea hotărârilor la Instituţia Prefectului-judeţul Ialomiţa pentru exercitarea 

controlului de legalitate. Din cele 121 de hotărâri adoptate în anul 2015, un număr de 120 au 
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primit viza de legalitate, una a fost retransmisă, reanalizată, modificată și adoptată, iar alta a fost 

atacată în contenciosul administrativ, câștigată în primă instanță de Consiliul Județean Ialomița, 

dar ulterior, la Curtea de Apel București, dându-se soluție favorabilă pentru punctul de vedere al 

Inastituției Prefectului – Județul Ialomița;  

» îndeplinirea procedurilor legale privind aducerea la cunoştinţă publică a actelor cu 

caracter normativ, cu analize periodice a stadiului îndeplinirii hotărârilor Consiliului Judeţean 

Ialomiţa şi a dispoziţiilor Preşedintelui acestuia; 

»   postarea pe pagina de internet www.cicnet.ro a proiectelor de hotărâri și a hotărârilor 

adoptate de Consiliul Județean Ialomița; 

» în organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa 

se aplică şi se respectă  principiul legalităţii, conform căruia funcționarii publici și personalul 

contractual trebuie să asigure respectarea legii, compartimentele şi personalul având obligaţia să 

acţioneze pentru realizarea atribuţiilor ce le revin potrivit competenţelor legale, depăşirea lor 

ducând la angajarea răspunderii juridice; 

» pentru  realizarera competenţelor ce revin Consiliului Judeţean Ialomiţa, aparatul de 

specialitate aplică şi execută prevederile legale, inclusiv hotărârile adoptate de Consiliul 

Judeţean Ialomiţa şi dispoziţiile preşedintelui acestuia; 

» în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a emis în anul 

2015, un număr de 285 dispoziţii, din care 138 cu caracter general și 146 cu caracter individual, 

toate fiind avizate pentru legalitate de secretarul judeţului, devenind executorii şi producând 

efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică, iar cele individuale de la data comunicării;  

»  preşedintele consiliului judeţean reprezintă în justiţie Judeţul Ialomiţa (persoană 

juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu), împuternicind, de 

regulă,  o persoană cu studii juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate sau 

achiziţionând – în puține cazuri-  servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 

reprezentare, în condiţiile legii; 

» asigurarea, la cerere şi în limita competenţelor legale, de asistenţă juridică pentru  

consiliile locale, primari, secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiile publice de 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum și reprezentarea legală şi la termen a  

acestora, în  faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de jurisdicţie, prin delegare, 

împuternicire sau mandat expres; 

» asigurarea evidenţei unitare și operative, într-un registru unic de înregistrare,   a 

contractelor economice, civile, convenţiilor, acordurilor şi protocoalelor cu caracter patrimonial 

sau nepatrimonial şi a actelor adiţionale; 

» accesul direct la mijloacele de informare juridică: Monitorul Oficial al României, în 

format electronic și în format de hârtie,  programul informatic ”Legis” , editarea și publicarea 

Monitorul Oficial al județului Ialomița pe site-ul Consiliului Județean Ialomița; 

» întocmirea periodică, de către Serviciul juridic din aparatul de specialitate a unui 

sinoptic al actelor normative nou apărute, cu incidență asupra activității Consiliului Județean pe 

care îl transmite structurilor de conducere și executive; 

» aplicarea strictă a principiului transparenţei administrative, potrivit căruia se asigură 

respectarea normelor privind liberul acces la informaţiile de interes public, transparenţa în 

activitatea decizională, consultarea şi implicarea cetăţenilor şi a structurilor asociative ale 

acestora la luarea deciziilor administrative. În anul 2015, au fost parcurse integral etapele 

procedurale pentru 11 proiecte cu caracter normativ, au avut loc două debateri publice pe buget 

la Slobozia și Movilița, toate cele 12 ședințe ale Consiliului Județean Ialomița au fost publice, s-a 

răspuns celor 75 de solicitări de informații de interes public și 61 de petiții; 

» toate documentele de fundamentare a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean 

Ialomiţa cu caracter normativ au fost afişate pe pagina de internet www.cicnet.ro , link-ul 

„Transparenţa decizională”, creat special pentru a asigura o vizibilitate directă şi facilitarea 

accesului utilizatorilor la un instrument important al transparenţei decizionale şi al controlului 

http://www.cicnet.ro/
http://www.cicnet.ro/
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cetăţenesc, au fost afișate  în Centrul de Informații pentru Cetățeni, iar o parte publicate în presa 

locală. . 

 

B. Îndeplinirea atribuţiilor preşedintelui privind relaţia cu Consiliul Judeţean 

Ialomița 

 

Relația președintelui cu plenul Consiliului Județean Ialomița s-a circumscris Legii nr. 

215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

și prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 

Ialomița, aprobat prin Hotărârea nr. 52 din 29.08.2008 și actualizat prin HCJ nr. 34/28.08.2012). 

Consiliul Judeţean Ialomiţa este constituit din 30 de consilieri judeţeni, din care doi 

îndeplinesc funcțiile de viciepreședinți, păstrându-și calitatea de consilier județean. În 

conformitate cu prevederile, componența Consiliului Judeţean Ialomiţa se completează cu 

preşedintele acestuia, care are drept de vot şi ăi conduce şedinţele. 

Structura politică a Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 2015 a cuprins 15 consilieri 

județeni ai Partidului Social Democrat, 5 ai Partidului Național Liberal, 3 ai Partidului Democrat 

Liberal, 2 ai Uniunii Naționale pentru Progresul României, 2 ai Partidului Poporului – Dan 

Diaconescu, câte unul de la Partidul Liberal Reformator, Partidul Noua Generație și Partidul 

Național Țărănesc – Creștin Democrat, un independent. Față de structura politică inițială, 

modificările în apartenența politică sunt minore (2).  

Conducând ședințele Consiliului Județean Ialomița și fiind în cvasitotalitate inițiatorul 

proiectelor de hotărâre, președintele acestuia a asigurat ca activitatea și funcționarea Consiliului 

Judeţean Ialomiţa să se înscrie în principiile descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării 

serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al 

consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor judeţene de interes deosebit. De asemenea, s-a 

urmărit ca raporturile Consiliului Județean Ialomița cu autorităţile administraţiei publice locale 

din comune, oraşe şi municipii să respecte principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, 

cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ, fără a există raporturi de 

subordonare. 

 S-a asigurat și în anul 2015 funcționarea în condiții optime, prntru îndeplionirea 

atribuțiilor legale, a celor cinci comisii de specialitate constituite la nivelul Consiliului Județean 

Ialomița: 

a) Comisia juridică, de disciplină, drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, compusă 

din 5 membri; 

b) Comisia economico-financiară şi agricultură, compusă din 7 membri; 

c) Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă 

şi relaţii externe, compusă din 5 membri; 

d) Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia 

mediului şi turism, compusă din 7 membri; 

e) Comisia pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi familie, compusă din 7 

membri. 

În cadrul şedinţelor acestora s-au realizat: examinarea proiectelor de hotărâri, formularea 

de amendamente,  propunerea de adoptare sau, după caz, de respingere a proiectului,  întocmirea 

raportului asupra proiectelor de hotărâri, cuprinzând avizul sau, după caz, refuzul avizării, 

amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse, toate cu motivarea de rigoare. 

 Activitatea desfășurată de Consiliul Judeţean Ialomiţa în anul 2015 s-a înscris strict în  

atribuţiile prevăzute de lege privind: organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 

comerciale de interes judeţean, dezvoltarea economico-socială a judeţului,  gestionarea 

patrimoniului judeţului Ialomița, gestionarea serviciilor publice din subordine, cooperarea 

interinstituţională, alte atribuţii date de actele normative în competența acestei autorități.   
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 Un rol important în relația președintelui cu plenul Consiliului Județean Ialomița se referă 

la organizarea și conducerea şedinţelor acestuia, respectându-se etapele procedurale necesare: 

definitivarea ordinii de zi, întocmirea proiectelor de hotărâre, convocarea în termen a Consiliului 

Județean în funcție de natura ședinței (ordinară, extraordinară, de îndată), pregătirea mapelor de 

ședință și înmânarea lor consilierilor județeni, asociațiilor cetățenești interesate și mass-media, 

desfășurarea ședințelor comisiilor de specialitate, desfășurarea propriu-zisă a ședinței Consiliului 

Județean (deschiderea şedinţei şi anunţarea cvorumul întrunit, cu precizarea și motivarea  

eventualelor absenţe ale consilierilor judeţeni de la şedinţă, aprobarea ordinii de zi, supunerea 

spre aprobare a procesului-verbal al ședinței anterioare, dezbaterea proiectelor de pe ordinea de 

zi, exercitarea votului și consemnarea rezultatului acestuia, adoptarea hotărârilor), semnarea 

hotărârilor.  

De asemenea, președintele Consiliului Județean Ialomița sau vicepreședintele desemnat 

să-i îndeplinească atribuțiile au supus votului consilierilor orice problemă a cărei soluţionare este 

de competenţa autorității reprezentate, au asigurat consilierilor judeţeni posibilitatea de a adresa 

întrebări şi interpelări referitoare la proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, au permis oricărui 

consilier judeţean să răspundă la o problemă de ordin personal sau când a fost nominalizat de alt 

vorbitor, au solicitat votul consilierilor județeni pentru ca invitații la ședințe (prefectul Gigi Petre 

sau subprefectul Marin Constantin), deputaţii şi senatorii de Ialomița, şefii serviciilor publice 

deconcentrate din judeţ, în problemele care privesc domeniile de responsabilitate ale acestorai, 

precum şi persoane interesate invitate de preşedinte) să-și exprime punctele de vedere asupra 

aspectelor dezbătute.  

În legătură cu procesul-verbal şi minuta şedinţei anterioare facem mențiunea că s-a 

asigurat consilierilor judeţeni dreptul de a putea să conteste conţinutul acestuia şi să ceară 

menţionarea exactă a opiniilor exprimate. 

Au fost respectate în integralitatea lor drepturile consilierilor județeni, dar și asiguraate 

condițiile de îndeplinire de către aceștia a obligațiilor și răspunderilor ce le revin în calitate de 

aleși ai comunității locale.  

Statistic, în anul 2015, Consiliul Judeţean Ialomiţa s-a întrunit în 12 ședințe și a adoptat 

121 de hotărâri, detalierea datelor fiind de natură să reflecte mai fidel dimensiunea activității 

desfășurate  în anul raportat: 

 

Nr. 

crt. 

SPECIFICAȚII TOTAL 

1.  Şedinţe ale Consiliului Judeţean Ialomiţa 12 

1.1. Şedinţe ordinare 7 

1.2. Şedinţe extraordinare 3 

1.3 Şedinţe de îndată 2 

2.  Hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa 121 

2.1. propuse 122 

2.2. adoptate 121 

2.3.  amânate/ retrase  1 

2.4.  respinse - 

3.  Hotărâri supuse controlului de legalitate 121 

3.1.   cu viză de legalitate 120 

3.2. retransmise spre reanalizare şi modificată 1 

3.3. atacate în contenciosul administrativ 1 

4.  Hotărâri cu caracter normativ 11 

5. Structura tematică a hotărârilor 121 

5.1.  organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Ialomiţa 8 

5.2.  organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate 7 
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5.3. aprobare buget, impozite, taxe, alte tarife 27 

5.4. organizare şi funcţionare Spitalul Judeţean de Urgenţă 11 

5.5. administrare patrimoniu 7 

5.6.  asocieri, cooperări 12 

5.7.   documentaţii urbanistice şi tehnice 2 

5.8.  documentaţii achiziţii publice 6 

5.9.  instituţii subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa 28 

5.10. protecţia mediului 2 

5.11.  transport judeţean 4 

5.12  alte hotărâri 7 

6. Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 285 

6.1 cu caracter individual 146 

6.1.1   - personal de specialitate al aparatului de specialitate CJI 135 

6.1.2          - schimbare de nume 11 

6.2 cu caracter general 138 

6.2.1            - buget 26 

6.2.2            - documentaţii achiziţii 2 

6.2.3            - comisii 51 

6.2.4            - activitate SJU  9 

6.2.5            - alte dispoziţii cu caracter general 50 

6.3 anulate 1 

Tuturor şedinţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa desfăşurate în anul 2015 li s-a asigurat 

caracterul public, iar, în cazul hotărârilor cu caracter normativ, preşedintele şi Consiliul Judeţean 

Ialomiţa au respectat obligaţiile instituite prin Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, atât în faza de elaborare a proiectelor de hotărâri cu caracter 

normativ, cât şi în cea de asigurare a participării cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor 

administrative. Deși cadrul legislativ de manifestare a inițiativei cetățenești este generos, nici în 

anul 2015 nu au existat solicitări scrise din partea unor asociaţii legal constituite sau a altei 

instituţii publice pentru organizarea unor dezbateri publice asupra actelor cu caracter normativ 

supuse spre analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Ialomiţa. Nu s-au înregistrat reclamaţii 

administrative şi plângeri la instanţa de contencios administrativ în legătură cu aplicarea şi 

respectarea Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

Hotărârile Consiliului Județean Ialomița și dispozițiile preşedintelui acestuia au fost duse 

la îndeplinire de cei nominalizați în conținutul acestora. 

Trebuie să menționăm, cu regret, că participarea parlamentarilor de Ialomița la ședințele 

Consiliului Județean Ialomița a fost sporadică (1 – 2 ședințe), reținând numele deputaților 

Marian Neacșu, Ionescu Aurelian, Ernest Mario Caloianu, Cristina Pocora. 

Este de remarct faptul că şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din ziua de 25 

septembrie 2015 a fost organizată într-un cadru deosebit, în sala de conferinţe „Nicolae 

Hagianoff” – Domeniul Manasia, comuna Manasia, judeţul Ialomiţa. Este prima şedinţă  a 

Consiliului Județean Ialomița desfăşurată în altă localitate din județ, decât cele din  incinta 

Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din municipiului Slobozia în perioada 

postdecembristă. Ansamblul Conacului Hagianoff este înscris în lista actualizată a 

monumentelor istorice din România şi este format din conac, cramă şi parc. Proprietatea a 

aparţinut familiei  Cantacuzinilor, în sec. al XVII-lea,  domnitorului Alexandru  Ipsilanti, la 

sfârşitul secolului al XVIII-lea, familiei princepelui sîrb Efrem Obrenovici şi familiei fostului 

ministru de externe al Bulgariei, Ion Hagianoff, în secolul XIX şi în prima jumatate a secolului 

XX. Conacul Manasia este primul conac-monument istoric clasa A  restaurat integral din 

județul Ialomița. El a beneficiat de o investiţie de aproximativ 1,4 milioane de euro, din care 

1,2 milioane euro investiţie privată, iar 180.000 euro - fonduri europene. Este deschis publicului 
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vizitator, iar aici se pot organiza şi alte manifestări: evenimente corporate, team building, 

evenimente pentru personalul sau clienții firmelor,  evenimente de promovare, seminarii, cursuri, 

şedințe, întâlniri de afaceri, lansări de produse ori branduri, conferinţe de presă etc. Experiența 

trebuie avută în atenție și în mandatele următoare, deoarece poate un fi un semn de apropiere a 

autorității administrației județene de localitățile din teritoriu. 

 

C. Realizarea obiectivelor strategice prioritare propuse pentru anul 2015 

 

Obiectivele strategice prioritare ale Consiliului Județean Ialomița au fost stabilite, 

ierarhizate și menţinute încă din mandatul 2004 – 2008, ceea ce a creat o anumită coerență a 

activității desfășurate în principalele domenii: modernizarea infrastructurii rutiere judeţene, 

reabilitarea infrastructurii sanitare, modernizarea şi îmbunătăţirea sistemului judeţean al 

asistenţei sociale,  sprijinirea dezvoltarii durabile a unităților administrativ-teritoriale din județ, 

creșterea performanței instituțiilor publice din subordinea Consiliului Judetean Ialomita. Trebuie 

să recunoaștem că această abordare avea unele limite, determinate de faptul că identificarea 

nevoilor şi a surselor de finanţare era vagă şi conjuncturală, cooperarea între diverse entităţi 

publice din teritoriu era scăzută, fiecare acţionând separat, cu irosirea de resurse şi aşa 

insuficiente. Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală nu avea la bază iniţiativa proprie a 

autorităţilor, ci obligaţia de conformare la reglementările centrale, iar promovarea parteneriatelor 

la nivel local, judeţean sau regional era într-un stadiu incipient. 

 

C1. Creșterea capacității administrative – prioritate a direcțiilor de dezvoltare. 

 

Necesitatea de  avea o strategie de dezvoltare a judeţului coerentă, fundamentată şi 

adaptată nevoilor locale real identificate în teritoriu a fost stringentă, deoarece, abordările 

anterioare erau conjuncturale şi, în mare parte, sectoriale, fără a da coerenţă politicilor şi 

acţiunilor publice, armonizării intereselor zonale, promovării competitivităţii, coeziunii 

economice şi sociale, îmbunătăţirii calităţii vieţii în comunităţile pe care le administrăm. În 

acelaşi context, erau foarte importante schimbările de fond ale abordării acţiunilor şi iniţiativelor 

strategice locale, sporirea capacităţii de formulare a politicilor publice de dezvoltare urbană, 

socială şi economică, intensificarea procesului participativ de planificare strategică şi de atragere 

a cetăţenilor şi a entităţilor publice din teritoriu la stabilirea intervenţiilor ce trebuie făcute pe 

termen mediu şi lung. 

Nevoile identificate și-au găsit oportunități în programele operaționale ale exercițiului 

finaciar european 2007 - 2013, iar autoritățile eligibile de a participa cu cereri de finaţare care să 

vizeze dezvoltarea şi implementarea de politici şi instrumente moderne de management al 

resurselor umane, oferirea de servicii publice de calitate pentru cetăţeni şi mediul de afaceri 

local, creşterea transparenţei şi responsabilităţii la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice. 

Începând cu anul 2010, a fost implementat proiectul „Document strategic cu scenarii de 

dezvoltare economico-socială a teritoriuliui judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu 

orizont 2013 – 2020, Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”- cod SMIS 

2817, finanţat, prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, PROGRAMUL OPERAŢIONAL 

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE, Axa prioritară 1 – „Îmbunătăţiri de 

structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de 

intervenţie 1.1 – „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivelul politico-administrativ”, 

Operaţiunea –„Strategii de dezvoltare locală”,  cu o valoare totală eligibilă de  967.907,50 lei, iar 

ca durata implementării  13.08.2009 – 12.10.2010.  

 Anul 2015 a fost, practic, borna de la jumătatea perioadei de implementare a Strategiei 

de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2009 – 2020, iar o analiză succintă a acestui parcurs pune în 

evidență imporatanța și necesitatea unui asemenea proiect: 
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   județul Ialomița și Consiliul Județean Ialomița dispun de un document modern, 

complex, fundamental și fundamentat de planificare strategică şi de asigurare a  coerenţei 

politicilor şi acţiunilor publice ale autorităţilor judeţene şi locale din Ialomiţa, de natură să 

producă relansare economico-socială, armonizarea intereselor zonale, competitivitate, coeziune 

economică şi socială, îmbunătăţirea substanţială a calităţii vieţii şi a bunăstării în teritoriul pe 

care îl administrăm, după modele de bună practică europeană; 

  realizarea strategiei s-a făcut prin parcurgerea unui proces participativ de planificare 

strategică integrată, cu implicarea şi consultarea factorilor locali interesaţi şi a comunităţilor din 

teritoriu pentru dezvoltarea durabilă a judeţului (12 dezbateri publice, cu peste 45 de participanți 

și 130 de propuneri), analize multicriteriale de competitivitate, analiza SWOT a 9 domenii de 

activitate specifice, determinarea a 4 zone de potenţial (Urziceni-Fierbinţi, Căzăneşti, Slobozia, 

Feteşti-Ţăndărei), elaborarea  a 4 scenarii de dezvoltare spaţială şi economică  a judeţului - 

dezvoltarea inerţială (comerţ-agricultură), dezvoltarea alternativă (agricultură, turism), 

dezvoltarea compusă ( pe zone de potenţial), dezvoltarea în tandem regional (asociere cu 

judeţele limitrofe), stabilirea a 3 direcţii de dezvoltare: dezvoltarea capacităţii administrative, 

dezvoltarea economică, dezvoltarea sectorului social, stabilirea priorităţilor de intervenţie 

sectorială, însoţite de portofoliul de proiecte, pe zone de potenţial, aliniate problemelor, 

necesităţilor şi constrângerilor identificate la nivel local şi  documentelor programatice naţionale, 

regionale şi judeţene;   

                 conturarea fără echivoc  a necesităţii schimbării raportului de abordare a politicilor,  

strategiilor şi acţiunilor locale, de la unul conjunctural, incoerent de multe ori, la unul 

fundamnetat pe planificare strategică multianuală, cu prioritizarea obiectivelor şi gestionarea 

eficientă a resurselor, pentru realizarea direcţiilor de dezvoltare propuse; 

 dezvoltarea capacităţii de a lucra în parteneriat, pentru care este nevoie de cooperare, 

acord şi coordonare, atât la nivel judeţean, cât şi la local, de claritate, obiectivitate, realism la 

analiza şi elaborarea direcţiilor şi acţiunilor prioritare strategice şi  la alegerea variantei optime;   

    pe fondul procesului de descentralizare, Consiliul Judeţean Ialomiţa  şi consiliile 

locale devin  furnizori de politici publice de dezvoltare, susţinute pe o alocarea raţională şi 

eficientă a resurselor în domeniile care pot produce cea mai mare valoare adăgată şi impactul cel 

mai semnificativ asupra vieţii şi coeziunii comunităţii; 

 Strategia de dezvoltare nu este şi nu trebuie să fie un document imuabil, ea trebuie 

îmbunătăţită permanent şi adapată rigorilor fiecărei etape de dezvoltare teritorială.   

 Activitățile și acțiunile din anul 2015 ale Consiliului Județean Ialomița, ierahizarea 

obiectivelor și alocarea resurselor bugetare s-au realizat în strânsă concordanță cu direcțiile 

prioritare de dezvoltare stabilite în Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2009 – 2020, 

specificându-se acest lucru în documentele de fundamentare a proiectelor de hotărâre propuse și 

aprobate. 

 Sustenabiltatea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2009 – 2020 a însemnat și 

o alocare judicioasă a resurselor materiale, umane și financiare, dezvoltarea unui sistem integrat 

şi performant de management public pe termen lung, care să gestioneze politici publice locale 

realiste şi coerente, să aducă dimensiunea dezvoltării socio-economice la parametrii de 

competitivitate necesari pentru rezolvarea nevoilor din comunităţile ialomiţene, prelungirea 

efectelor pozitive pe o perioadă nedeterminată, astfel încât rezultatele proiectului să fie vizibile 

dincolo de scopul imediat al prezentului, în condițiile în care priorităţile stabilite au elemente de 

dezvoltare durabilă: ecologică, economică şi socială. 

Este imporant de relevat că și în anul 2015, principala direcție de dezvoltare propusă prin 

Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2009 – 2020, dezvoltarea capacităţii 

administrative a fost susținută tot de un proiect cu finsțare europeană - „Creşterea eficienţei 

serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin profesionalizarea personalului administrativ”, 

înregistrat sub codul SMIS 22798, cofinanţat din Fondul  Social European, Programul 

Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1 -
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Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul 

major de intervenţie 1.3. - Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea - Module de 

pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea 

şi managementul proiectelor, etc. 

Proiectul a avut o valoare totală de 1.097.000 lei, din care: 932.450 lei (85%) valoare 

eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 142.610 lei (13%) valoare eligibilă 

nerambursabilă din bugetul naţional şi 21.940 lei (2%) cofinanţarea eligibilă a beneficiarului, 

durata de implementare a fost de 17 luni, cuprinsă între 02.10.2013 – 01.03.2015. Grupul ţintă  a 

cuprins 260 de participanţi din personalul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Ialomiţa (83 de persoane) şi o parte din personalul instituţiilor publice aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Ialomiţa (177 de persoane), din care : 13 de la Biblioteca Judeţeană „Ştefan 

Bănulescu” Ialomiţa, 21 de la Muzeul Agriculturii Slobozia, 18 de la Muzeul Judeţean Ialomiţa, 

7 de la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, 7 de la Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, 95 de la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, 12 de la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor Ialomiţa și 4 de la Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi..  

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea capacităţii administrative 

prin abordarea practicilor performante de management coroborate cu investiţia în capitalul uman, 

ca urmare a organizării de programe de formare profesională pentru angajaţii din administraţia 

publică judeţeană. El s-a fundamentat pe coordonatele relevante ale programului de reformă a 

sectorului public şi de integrare a acestuia în standardele europene de transparenţă, 

predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate şi eficacitate. Analizele factorilor de 

competitivitate din administraţia publică, ideile inovative despre strategii/ programe/ proiecte/ 

acţiuni, un sistem de management al resursei umane orientat spre calitate, eficienţă şi 

productivitate nu se pot realiza decât cu angajaţi care îşi perfecţionează permanent pregătirea 

profesională şi se specializeză în domenii moderne ale managementului public. Profesionalizarea 

serviciilor întăreşte capacitatea instituţională şi devine un element cheie al procesului de reformă 

în administraţia publică. 

La data de 20 februarie 2015, în Sala ARCADIA a Centrului Cultural UNESCO „Ionel 

Perlea” din municipiul Slobozia, s-a desfăşurat conferinţa de închidere a proiectului cu finanţare 

europeană nerambursabilă„Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin 

profesionalizarea personalului administrativ”, cod SMIS 22798, moment de bilanţ, ce a 

prilejuit afirmația argumentată că implementarea lui a fost un succes deplin prin aria de 

cuprindere a grupului ţintă, numărul de participanţi (260) şi de cursanţi (502), numărul de 

programe (4), de cursuri (10), de sesiuni de instruire şi perfecţionare desfăşurate (26) şi de 

sesiuni team building (3), numărul de ore de curs (5.106), numărul de certificate de absolvire 

acreditate ANC (167), fiind cea mai amplă acţiune de perfecţionare profesională desfăşurată 

în administraţia publică de la nivelul judeţului Ialomiţa. 
În acelaşi timp, el asigură sustenabilitatea proiectului strategiei prin efectele 

perfecţionării profesionale a grupului ţintă, angajaţii aprofundând tehnicile şi instrumentele de 

concepere, implementare şi monitorizare a strategiilor, programelor şi proiectelor, de accesare a 

fondurilor structurale, de sporire a calităţii şi performanţei resursei umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi din instituţiile subordonate. 

 Un alt proiect cu finanțare europeană a cărei implementare a fost urmărită și în anul 2015 

este cel cu titlul „Implementarea, certificarea şi menţinerea Sistemului de Management al 

Calităţii ISO 9001:2008 în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, administraţiei publice locale din oraşele Amara, Căzăneşti, Fierbinţi 

Tîrg, Ţăndărei şi din municipiile Feteşti şi Urziceni ( I.C.M.S.M.C. ISO 9001:2008 )”, 

proiect finanțat prin Programul Opertațional Dezvolștarea Capacității Administrative și 

care a adus Consiliului Județean Ialomița, în anul 2011, certificarea Sistemului de Management 

al Calităţii ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2008). 
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În conformitate cu prevederile contractului de certificare, pentru menţinerea Sistemului 

de Management al Calităţii,  în data de 06.04.2015, a avut loc primul audit de supraveghere 

(efectuat după auditul de recertificare) – SR EN ISO 9001:2008, efectuat de reprezentantul SC 

RINA SIMTEX SRL Bucureşti, întocmindu-se Raportul de audit nr. 15 SX 181 MQ, a cărui 

concluzie finală a fost de menţinere a standardului de calitate ISO 9001:2008. 

Pentru îndeplinirea  operaţiunii indicative nr.6 – „Dezvoltarea parteneriatelor locale,  

zonale,  judeţene, interjudeţene, regionale, interregionale şi internaţionale” prevăzută în direcţia 

de dezvoltare prioritară nr.1 – „Dezvoltarea capacităţii administrative” din Strategia de 

dezvoltare economico-socială a judeţului Ialomiţa în perioada 2009 – 2020, a fost propus și 

în anul 2015 programul ”Parteneriate pentru coeziune”, care viza: 

- susţinerea organizatorică şi financiară a programelor/proiectelor/acţiunilor educative,  

culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional 

propuse de parteneri; 

- sporirea gradul de participare activă a cetăţenilor şi, în special, a tinerilor la viaţa  

publică, economică, educaţională, culturală şi sportivă din judeţ şi încurajarea acestora în 

asumarea responsabilităţilor individuale şi de grup; 

- promovarea bunelor practici în organizarea de evenimente culturale, educative şi  

sportive relevante; 

- creşterea numărului grupurilor ţintă şi diversificarea acestora din punct de vedere al 

vârstei, profesiei şi al ariei teritoriale de cuprindere; 

- creşterea vizibilităţii acţiunilor şi activităţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în spaţiul  

public zonal, judeţean, naţional şi internaţional; 

- dezvoltarea parteneriatului după un model organizaţional compatibil cu normele şi  

exigenţele din Uniunea Europeană; 

- realizarea de asocieri instituţionalizate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa cu parteneri  

din societatea civilă ialomiţeană, pe bază de contracte de asociere. 

 Suma inițială alocată programului prin bugetul general al  județului Ialomița pe anul 2015 

( Hotărârea nr.7?10.02.2015) a fost de 200.000 lei, împărţită pe domenii (cultură şi recreere, 

educaţie şi tineret , sport, mediu). De asemenea, prin hotărârea nr.15/10.02.2015 a fost apronat 

Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru 

activități nonprofit, de interes general., dar, din motive obiective, prin rectificare, alocația 

bugetară cu această destinație s-a redus la 35.000 lei, fără însă ca și această sumă să fie cheltuită.  

O altă posibilitare de creștere a capacității administrative a Consiliului Județean Ialomița 

este implementarea Codului controlului intern/managerial al entităţii publice, în care sunt 

stabilite standardele de control intern/ managerial, circumscrise particularităţilor cadrului legal 

de organizare şi de funcţionare, proceduri formalizate pe procese sau activităţi (de sistem şi 

operaţionale), măsurile de control necesare pentru aplicarea şi dezvoltarea unui asemenera 

sistem.  Având în vedere că, începând cu data de 12 iunie 2015 a intrat în vigoare Ordinul 

nr.400/2015 privind aprobarea  Codului controlului intern/managerial al entităţilor 

publice, la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost revăzute structurile organizatorice de 

implementare a Codului menționat, actualizate standardele, procedurile de sistem şi operaţionale 

elaborate anterior. Pe parcursul anului 2015, s-au reformulat 14 proceduri operaţionale ce 

vizează activitatea Consiliului Județean Ialomița, conducerea operativă a acestuia procedând la 

definirea clară a obiectivelor, în vederea identificării şi definirii riscurilor asociate activităților 

desfășurate. Astfel, au fost identificate  la nivelul autorităţii 83 de riscuri, directorii executivi ai 

direcțiilor de specialitate din Consiliul Județean Ialomița menţinând actualizat formularul 

„Planul de acţiuni” prin consemnarea în coloana „Observaţii” a stadiului implementării acţiunilor 

de ţinere sub control a riscurilor identificate şi monitorizate. 
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C2. Modernizarea infrastructurii rutiere judeţene – opțiune strategică permanentă  
 

Regăsindu-se atât în prevederile din „Documentul strategic cu Scenarii de Dezvoltare 

Socio-Economică şi Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009-2013, cu 

orizont 2013-2020”, cât şi în „Strategia de modernizare, reabilitare şi întreţinere a căilor rutiere 

de comunicaţie din judeţul Ialomiţa”, politica de dezvoltare echilibrata a infrastructurii rutiere de 

interes judetean în teritoriu a rămas o opțiune strategică importantă și în anul 2015, realizându-se 

investiții semnificative în majoritatea zonelor judetului.  

Principalele actiuni în acest domeniu strategic prioritar au fost:  

a) realizarea a 2 obiective de investiţii finanţate prin Programul Naţional de  

Dezvoltare Locală, program multiannual aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, prin care se finanțează proiecte de importanţă naţională, 

care susţin dezvoltarea regională și echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu dotări 

tehnico-edilitare, de infrastructură rutieră, educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-

culturală şi turistică. Județul Ialomița a beneficiat în anul 2015 de Subprogramul 

„Infrastructură la nivel judeţean”, realizând următoarele investiții: 

   Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 102 H, km 66+317 – 78+862, 

(Reviga-Miloşeşti), cu o valoare totală a investiției de 13,846 milioane lei și o lungime totală a 

drumului judeţean modernizat şi reabilitat de 12,8 km. Proiectantul investiţiei a fost S.C. 

RUTEXPERT S.R.L. Bucureşti, executatntul fiind S.C. IMOB INFRASTRUCTURĂ S.R.L. 

București;  

 Modernizare drum judeţean DJ 313, km 22+607 – 35+087,  (limită judeţ 

Călăraşi – Horia - Axintele), valoarea totală a lucrărilor  însumând 14,683 milioane lei, lungimea 

totală a drumului judeţean modernizat - 12,480 km, proiectarea fiind asigurată de S.C. EXPERT 

PROIECT 2002 S.R.L. București, iar execuţia lucrărilor de S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A. 

IALOMIŢA; 

b) reabilitare drum județean DJ 306A Ciochina – Crunți, km 4+513 – 12+309, a 

cărui recepție finală s-a desfășurat în ziua de 11 noiembrie 2015. Lucrările la acest drum, necesar 

pentru asigurarea legăturii cu DN 2A, fără a mai ocoli pe traseul Căzăneşti-Cocora-Reviga-

Crunţi au început pe 6 martie 2015 şi au costat 9,336 milioane lei, ei acoperind reabilitarea a 

7,94 km de drum, cu o lăţime a carosabilului de şase metri şi o lăţime a platformei de opt metri. 

S.C. RUTEXPERT S.R.L. Bucureşti a asigurat proiectul lucrării, aceasta fiind executată într-un 

timp record  de S.C. OYL COMPANY HOLDING Slobozia. Lucrările au un termen de garanţie 

de 36 de luni. 

 De menționat că pe parcusul executării lucrărilor, s-au făct trei vizite de documentare (pe 

16.06.2015 la DJ 396 A și la DJ 102 H, iar pe 23.06.2015 la DJ 313), pentru a se vedea stadiul și 

calitatea lucrărilor executate, înscriertea în graficul de execuție. La aceste acțiuni publice au 

participat: reprezentanți ai conducerii operative și executive a Consiliului Județean Ialomița, 

consilieri județeni, primari, consilieri locali și cetățeni din comunele aflate pe traseele drumurilor 

județene menționate anterior, reprezentanţi ai firmelor care au proiectat și ai celor care au execut 

lucrările, reprezentanţi ai presei locale; 

c) Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101 km 52+757, investiție cu o valoare totală de  

2.778.971,07 lei, fără TVA (în anul 2015 s-au decontat. 199.280 lei) și următorii parametrii 

tehnici: lungime - 78,23 m., lățime - 10,80 m., înălțime – 12,00 m., număr pile – 4, lungime 

grinzi montate – 41,52m.; 

d) executarea lucrărilor de întreținere și reparare a infrastructurii rutiere de 

importanță județeană, care să asigure fluența de trafic și siguranța circulației rutire. Consiliul 

Județean Ialomița a aprobat prin hotărârea nr. 30/31.03.2015 documentația de atribuire și 

numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului-cadru privind lucrările de 

întreținere și reparații drumuri județene, modificată și completată prin hotărârea nr. 

72/03.07.2015. În urma derulării procedurilor de achiziție publică, la data de 09.09.2015 
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Consiliul Județean Ialomița a semnat Acordul-Cadru pentru lucrări de întreținere și reparații 

drumuri județene pentru o perioadă de trei ani nr. 2329/2015, cu S.C. Drumuri și Poduri S.A 

Ialomița, prețul lucrărilor de întreținere și reparații pentru cei trei ani fiind de 11.984.977,05 lei, 

la care se adaugă  T.V.A. în valoare de 2.876.394,49 lei. Totodată, la data susmenționată s-a 

semnat și contractul de lucrări de întreținere și reparații drumuri județene nr. 2329/1/2015, 

subsecvent la Acordul-Cadru, prețul acestuia fiind de 3.895.652,99 lei, la care se adaugă T.V.A. 

în cuantum de 934.956,71 lei. Principalele lucrări executate au fost: reparații prin plombări 

asfaltice, covoare asfaltice și pietruiri, lucrări pentru asigurarea siguranței circulației ( indicatoare 

și marcaje rutiere) și lucrări de asigurare a esteticii rutiere (tăiere de vegetație de pe acostamente, 

taoletare arbuști). Din păcate, adjudecarea cu mare întârziere a contractului de lucrări de 

întreținere și reparații drumuri județene a creat probleme deosebite în teritoriu, fiind înregistrate 

accidente de circulație pe drumurile județene , cel mai grav fiind pe DJ 302 Movilița – Dridu, 

soldat cu 2 victime, fapt ce a condus la chemarea în judecată a Consiliului Județean Ialomița; 

e) executarea serviciilor de deszăpezire a drumurilor județene reprezintă o activitate 

cu impact deosebit pentru județul Ialomița, determinată de condițiile meteorologice aspre, nu de 

puține ori extreme din perioada iernii. Prin hotărârile nr. 13/10.02.2015 și nr. 65/.02.07. 2015 

Consiliul Județean Ialomița a aprobat documentația de atribuire și numirea comisiei de evaluare 

a ofertelor pentru atribuirea acordului-cadru de achiziție publică „Servicii de deszăpezire a 

drumurilor județene”. Achizițiile derulate au fost adjudecate de  S.C. OYL COMPANY 

HOLDING AG S.R.L. Slobozia, cu care s-a   semnat Acordul-Cadru pentru servicii de 

deszăpezire a drumurilor județene pe o perioadă de trei ani, la un preț maxim de 5.200.634,22 lei, 

la care se adaugă T.V.A. , reprezentând 1.248.152,21 lei. Pentru anul 2015 a fost încheiat 

Contractul de servicii de deszăpezire a drumurilor județene nr. 1 din 02.11.2015 subsecvent la 

Acordul-Cadru nr. 5259 din 02.11.2015, care în final, după un act adițional, a avut valoarea de  

1.252.992,06 lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 250.598,59 lei. 

f) realizarea de studii de fezabilitate pentru viitoarele investiții în infrastructura  

rutieră județeană, dovada certă că  înţelegerea problematicii şi a priorităţilor autorităţii publice 

este însoțită de analizarea și evaluarea posibilităților tehnice de realizare și al rentabilității 

investițiilor propuse, pentru a asigura ex-ante condițiile utilizarii rationale si eficiente a 

resurselor financiare, umane si materiale. În sinteză, aceste documente sunt: 

 

  

SSppeecciiffiiccaațțiiee  ddooccuummeennttaațțiiii  

SSuummaa  aallooccaattăă  

                  --  lleeii  --  

SSFF  MMooddeerrnniizzaarree  DDJJ  330066,,  lliimmiittăă  jjuuddeeţţ  CCăăllăărraaşşii  ––AAllbbeeşşttii--AAnnddrrăăşşeeşşttii––GGhheeoorrgghhee  

DDoojjaa--  CCrruunnţţii--RReevviiggaa––  DDJJ  110022HH--CCooccoorraa––lliimmiittăă  jjuuddeeţţ  BBuuzzăăuu  
4433..550066  

SSFF  MMooddeerrnniizzaarree  DDJJ  330022  lliimmiittăă  jjuuddeeţţ  CCăăllăărraaşşii--DDrrăăggooeeşşttii--RRooşşiioorrii--MMoovviilliiţţaa--

DDrriidduu--iinntteerrsseeccţţiiee  DDJJ  110011  
4411..554400    

SSFF  MMooddeerrnniizzaarree    DDJJ  110011  lliimmiittăă  jjuuddeeţţ  IIllffoovv--FFiieerrbbiinnţţii--DDrriidduu--JJiillaavveellee--iinntteesseeccţţiiee  

DDNN  11DD    
3300..779999    

DDAALLII++PPTT++DDEE  RReeaabbiilliittaarree  DDJJ  330066  kkmm00++660000--kkmm33++770000  1133..661155    

g) eliberarea actelor de autoritate în domeniul drumurilor județene : 60 de Acorduri 

prealabile de amplasare și execuție lucrări în zona drumurilor județene și Autorizații de 

amplasare și/sau de acces în zona drumurilor județene, precum și încheierea a 4 contracte de 

utilizare permanentă a zonei drumurilor județene. 

 C3. Realizarea de investiții publice 

 

Domeniul investiţiilor publice reprezintă o variantă importantă și de impact în vederea 

alocării optime și utilizării eficiente a fondurilor publice realizate de administraţiile publice 
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locale, care determină nu numai dezvoltare comunitară, dar și  îmbunătăţirea procesului 

decizional și creșterea responsaabilității pentru repartizarea bugetului către aceste destinații. 

Într-o prezentare sintetică, în anul 2015, din bugetul general al județului Ialomița au fost 

finanțate următoarele obiective de investiții: 

DDeennuummiirreeaa  iinnvveessttiițțiieeii  SSuummaa  

aallooccaattăă  --lleeii  

MMooddeerrnniizzaarree  SSaallăă  ssppeeccttaaccoollee  11..442200..669977    

RRaaccoorrdd  eelleeccttrriicc  --  PPaarrcc  SSoollaarr  FFoottoovvoollttaaiicc  IIaalloommiiţţaa  II    333399..223322    

RReeppaarraaţţiiii  ccaappiittaallee  ––  iinnssttaallaaţţiiee  eelleeccttrriiccăă  LLiicceeuull  TTeehhnnllooggiicc  SSppeecciiaall  „„IIoonn  

TTeeooddoorreessccuu””  
1188..338888    

RReeaabbiilliittaarree  eesstteettiiccăă  ffaaţţaaddaa  ddee  nnoorrdd  iimmoobbiill  CCeennttrruull  CCuullttuurraall  UUNNEESSCCOO  „„IIoonneell  

PPeerrlleeaa””    
225588..005533    

AAllttee  cchheellttuuiieellii  şşii  ddoottăărrii  iinnddeeppeennddeennttee  ––  aauuttoorriittăăţţii  eexxeeccuuttiivvee  şşii  iinnssttiittuuţţiiii  

ssuubboorrddoonnaattee    
771177..777755  lleeii  

Desigur, obiectivul de investiții care a atras atenția nu numai în anul 2015 a fost 

MMooddeerrnniizzaarree  SSaallăă  ssppeeccttaaccoollee,,  pprrooiieecctt  îînncceeppuutt  îînnccăă  ddiinn  0011..1100..  11999977,,  aa  ccăărruuii execuţie prelungită a 

fost determinată de varii motive: neacoperirea cu fonduri în anumite perioade cu restricții 

bugetare, ceea a ce a condus la sistarea și amânarea lurărilor de execuție, soluţiile noi impuse de 

modificări ale legislaţiei privind mecanica de scenă, securitatea la incendiu, siguranţa în 

exploatare, tratamentele acustice, modificarea soluțiilor tehnice, nerespectarea graficelor de 

lucrări. Parametrii tehnici  proiectaţi ai investiției sunt: capacitatea maximă a sălii - 280 locuri, 

suprafaţa desfăsurată – 1.840 mp și suprafaţă construită -1.663 mp. Funcţiunile şi capacităţile 

proiectate  cuprind: spaţii pentru public (foaier, garderobă, wind fang, bufet, grupuri sanitare), cu 

o suprafață de 395,05 mp, spaţii pentru spectacol (sala polivalentă, cabină regie tehnică, lumini, 

pasarele, fosă), cu o suprafață de 848,5 mp, spaţii pentru personalul artistic şi tehnic (cabine 

actori, grupuri sanitare, foaier actori, spaţii auxiliare), cu o suprafață de 195,25 mp, spaţii pentru 

administraţie (birouri, camere depozitare ), cu o suprafață de 50,05 mp și spaţii auxiliare pentru 

pregătirea spectacolelor (spaţii decoruri , sas ), cu o suprafață de 137,90 mp. Investiție în valoare 

de 8,83 milioane de lei, sala de spectacole a Consiliului Județean Ialomița  a fost inaugurată 

oficial în ziua de 29.10.2015, dând Sloboziei o sală modern, cu geometrie variabilă, care oferă  

modalități de organizare a scenei pe trei tipuri de spectacole.   

 

 C4. Reabilitarea și îmbunătățirea structurii destinate domeniului sănătății 

 

Importanța politicii de sănătate nu trebuie demonstrată, întrucât îmbunătățirea sănătății 

publice, atenuarea surselor de pericol pentru sănătatea umană și protejarea cetățenilor împotriva 

amenințărilor pentru sănătate, consolidarea capacității de reacție rapidă și coordonată trebuie să 

stea la bază oricărei strategii în domeniu și să reprezinte responsabilități majore pentru orice 

nivel de competență.  

În temeiul Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sanitar, cu modificările şi 

completările ulterioare, spitalele participă direct la asigurarea stării de sănătate a populaţiei în 

teriroriu, furnizând servicii medicale preventive, curative, de recuperare şi/sau paleative.  

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii 

şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, în subordinea Consiliului Judeţean Ialomița a trecut 

managementul asistenţei medicale al Spitalul Județean de Urgență Slobozia. Acest lucru a 

consolidat și a dat argumente legale nechivoce pentru intervenția autorității administrației 

publice județene în acțiunile de reformare a sistemului sanitar și de creștere a calității actului 

medical oferit cetățenilor din județ. 
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Continuând proiectele investiționale strategice anteriore, de  amenajare şi extindere a 

Unității de Primire Urgențe, de consolidare a clădirii  Spitalul Județean de Urgență  Slobozia și 

de achiziție a unor echipamente necesare creșterii calității asistenței medicale, Consiliul Judeţean 

Ialomița a avut în atenție permanentă activitatea Spitalului Județean de Urgență  Slobozia și în 

anul 2015, dezbătând și adoptând 8 hotărâri care au vizat: aprobarea și rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al instituției, transferul managementului, organigrama, achiziția de servicii 

juridice de consultanță,  asistență și de reprezentare într-un dosar în care Spitalul Județean de 

Urgență  Slobozia este parte. 

 Din subvenții de la bugetul județului Ialomița, Spitalul Județean de Urgență  Slobozia a 

beneficiat în anul 2015 de o alocarea de 6.715 mii lei (5,66% din total buget), din care 5.063 mii 

lei pentru secțiunea de dezvoltare (cheltuieli de capital având ca destinație achiziționarea de 

aparatură medicală de performanță - aparat RMN, sterilizator abur, lămpi scialitice, microtom, 

injectomate, aparat de radiologie dentară, aparat EKG, staţie includere în parafină, aparat BTL, 

monitor funcţii vitale, precum şi un server şi program informatic specific de urmărire a fişei 

pacientului cu ajutorul cardurilor de sănătate) și 1.652 mii lei pentru secțiunea de funcționare 

(cheltuieli curente  pentru energie electrică, gaze naturale și altele). 

De asemenea, a fost urmărită și activitatea Centrului de Asistență Medico-Socială 

Fierbinți, de reținut fiind faptul că, începând cu data de  1 iunie 2015, Ministerul Sănătății a 

suplimentat bugetul unității cu sumele necesare activității medicale din secția B, cu 20 de paturi, 

ajungându-se cu  funcționarea la capacitatea proiectată (35 de paturi). Tot în anul 2015 ,  Centrul 

de Asistență Medico-Socială Fierbinți a demarat procedurile pentru realizarea unui proiect de 

creștere a eficienței energetice, atât în ceea ce privește energia electrică, cât și cea termică în 

clădirile funcționale ale unității.  

 

 C5. Modernizarea şi îmbunătăţirea sistemului judeţean al asistenţei sociale și de 

protecția copilului  

  

 Domeniu important în activitatea, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului Județean 

Ialomița, sistemul judeţean al asistenţei sociale și de protecția copilului a urmărit să asigure   

           • implementarea la nivelul judeţului a politicilor, strategiilor și măsurilor de asistenţă 

socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum şi a oricărei persoane aflate în nevoie; 

 • dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale  specializate, în funcţie de nevoile 

identificate, cu scopul prioritar de a menţine functionalitatea socială a persoanei, urmărind 

reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar, prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

 •  dezvoltarea relațiilor de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor 

şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale 

de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în 

domeniu; 

• mobilizarea resurselor necesare (bugetul de stat, alocaţii din bugetul judeţului, fonduri  

externe nerambursabile postaderare, sume pentru persoane cu handicap), alocarea și 

administrarea eficientă a fondurilor puse la dispoziţie: 56.596 mii lei, ceea ce reprezintă 52,06 % 

din bugetul general al județului Ialopmița. 

 Îndeplinirea acestor deziderate s-a realizat și în anul 2015 prin instituțiile publice aflate 

sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița: Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Ialomița, Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți, Liceul 

Tehnologic Special „In Teodorescu” Slobozia, Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Ialomița. Pentru buna desfășurare a activității acestora, Consiliul Județean 

Ialomița, în anul 2015, a aprobat 11 hotărâri. Activitatea detaliată a acestor instituții publice este 

prezentată într-un capitol următor, aici abordând efortul investițional. 



22 

 

 În anul 2015, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a 

realizat următoarele obiective de investiții:   

Obiective de investiţii Plăţi -  lei 

A. CHELTUIELI DE CAPITAL 

1. Actualizare documentație tehnico-economică “Recompartimentări 

interioare și montare lift exterior” Centrul pentru Persoane 

Vârstnice Fierbinți 

    19.000 

2. Studii geotehnice și expertize tehnice la Centrul de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihică pentru Adulți Movila 

    14.480 

3. Licențe și program informatic nevăzători     28.739,93 

4. Reparații capitale acoperiș Cămin  pentru Persoane Vârstnice „ing. 

Vadim Rusu” Balaciu 

 209.416,28 

5. Dotări cu 4 mașini curățat cartofi 

(Complex de Servicii Urziceni, Complex de Servicii Sociale 

Fierbinți, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică pentru 

Adulți Movila, Cămin  pentru Persoane Vârstnice „ing. Vadim 

Rusu” Balaciu)  

   16.796,03 

 TOTAL (A) 288.432,24 

B. PROIECTE CU FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE DE LA UNIUNEA 

EUROPEANĂ 

1. Solidar-recunoaștere si demnitate pe piata muncii din Regiunea 

Sud-Muntenia  

1.247.835,19 

2. Calificarea meseriasilor traditionali romi 1.263.345,81 

3. Proiectul „Reteau judeteana VIP – Voluntariat -  Intiative – 

Profesionalism pentru integrarea scolara si sociala a copiilor 

vulnerabili” 

   272.671,82 

TOTAL(B) 2.783.852,82 

TOTAL GENERAL INVESTIŢII 2015 3.072.285,06 

 De asemenea s-a aprobat un studiu  de fezabilitate pentru realizarea Complexului de 

servicii multifuncțional pentru persoane adulte aflate în dificultate de la Movila. 

La Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți s-a ajuns la capacitatea proiectată de 

funcționare (35 de paturi) și a fost completată schema de personal prin angajarea a doi asistenți 

medicali și doi infirmieri.  

Pentru modernizarea bazei materiale a Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu”, 

Slobozia s-au alocat 18.388 lei (hotărârea nr. 102?19.10.2015), având ca destinație reparații 

capitale la instalația electrică. 

Perfecționarea serviciilor din domeniul social a făcut obiectul hotărârii nr. 62/02.07.2015, 

prin care Consiliul Județean Ialomița a probat înființarea Echipei Intersectorile Locale pentru 

prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă și a violenței 

în familie, stabilind și Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia. 

 

D. Sprijinirea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul 

Ialomiţa  
 

Analiza atribuțiilor ce trebuie îndplinite de președinte și de Consiliul Județean Ialomița în 

acerst domeniu, se circumscrie prevederilor exprese din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.14, art.91, alin.1, lit.b, 

alin.3, lit.de și e),  a altor acte normative care privesc rolul şi locul autorităţii administraţiei 

publice judeţene în dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ,  precum și 
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în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița (art. 7, alin 1, lit b, 

alin 3, lit d,e, art 18 alin 1, lit d).  

Astfel, Consiliul Judeţean Ialomița, ca autoritate a administraţiei publice locale, pentru 

coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale din teritoriu poate încheia 

cu acestea acorduri de colaborare/ cooperare şi participa, inclusiv prin alocare de fonduri 

bugetare, la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare economico-socială zonală sau 

regională. De asemenea, propune și adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare 

economico-socială şi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale, 

stabileşte, cu avizul acestora,  proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, 

precum şi de dezvoltare urbanistică generală a unităţilor administrativ-teritoriale. 

Transpunerea practică a atribuțiilor sus-menționate în anul 2015 este semnificativă. 

Astfel, Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa în perioada 2009 – 2020, prin 

analizele multicriteriale, domeniile prioritare de dezvoltare și portofoliul de proiecte a adus 

argumente fundamentate de identificare corectă și realistă a nevoilor şi priorităţilor strategice de 

dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung ale judeţului Ialomiţa și zonelor sale de potențial, s-a 

corelat în cea mai mare parte cu strategiile de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale, 

oferind unităților administrativ-teritoriale șansa de valorificare a oportunităţilor de accesare a 

unor programe operative cu finanţare europeană, care acordau punctaje superioare dacă 

proiectele propuse erau integrate strategiei județene. Prin adeverințe eliberate unităților 

administrativ-teritoriale din Mărculești, Movilița, Valea Măcrișului, Sinești, Drăgoești, Roșiori, 

Colelia, Ion Roată și Manasia, Consiliul Judeţean Ialomița a atestat că proiectele propuse de 

acestea se încadrează în direcțiile de dezvoltare ale județului Ialomița în perioada 2009 – 2020, 

sprijinând îndeplinirea criteriilor de eligibiltate. 

Scenariul de dezvoltare spaţială şi economică  a judeţului în tandem regional, prin 

asociere cu judeţele limitrofe, care la vremea elaborării „Documentului strategic cu scenarii de 

dezvoltare economico-socială a teritoriuliui judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu 

orizont 2013 – 2020, Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa” părea doar o 

proiecție mai mult decât îndrăzneață, a căpătat un contur real prin oportunitățile date de 

Programul Operațional Regional 2014 – 2020.  

Punerea în dezbaterea publică a propunerilor de axe prioritare, obiective specifice, acţiuni 

eligibile, beneficiari şi alocări în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, a 

prilejuit întâlnirea de lucru, în ziua de 22.01.2015, la Tărgovişte, a reprezentanţilor judeţelor 

din Regiunea SUD Muntenia – Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi 

Teleorman, precum şi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia,  pentru 

analiza modalităţilor concrete de cooperare în vederea accesării de finanţări europene 

nerambursabile prin Axa prioritară 6 – „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă 

regională şi locală” a programului amintit. Obiectivul major urmărit prin implementarea 

acestei axe prioritare este de a creşte gradul de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în 

proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea drumurilor judeţene.  

 Într-un asemenea context, la întîlnirea de la Târgovişte s-au stabilit priorităţile de 

intervenţie pe drumurile judeţene cu conectivitate  la reţeaua TEN-T din Regiunea SUD 

MUNTENIA, ţinând cont de criteriile de selecţie a proiectelor strategice ce se vor derula prin 

POR 2014 – 2020, Axa Prioritară 6, Obiectivul specific 6.1. 

 Pentru fiecare judeţ din regiune s-au stabilit câte două priorităţi, în aşa fel încât reţelelor 

de drumuri judeţene să li se asigure conectivitate intraregională (Călăraşi, Ialomiţa, Prahova), 

interregioanală (Sud Muntenia – Călăraşi, Ialomiţa, Prahova şi Regiunea Bucureşti – Ilfov), 

naţională (Autostrada A2, Autostrada A3, DN 2)  şi europeană ( E 60, E 85). 

 Priorităţile determinate pentru drumurile judeţene din Ialomiţa sunt: 

 1. Modernizare drum judeţean DJ 302, Drăgoeşti - Roşiori – Moviliţa – Dridu km.13,865 

– km.37,545 lim. judeţul Ilfov – Fierbinţi km.37,600 – km.52,100 Dridu – Jilavele Km.52,100 – 

59,700, cu o lungime totală de 45,78 km., care va face legătura prin nodurile rutiere de la 
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Fundulea (Călăraşi) cu Autostrada A2, iar în judeţul Ilfov, prin Moara Vlăsiei, cu Autostrada A3 

şi prin Baloteşti cu DN1; 

 2. Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene: Dj  DJ 201 Coşereni – Axintele – 

Orezu, în lungime de 35,40 km, DJ 306 – limită județ Călărași – Albești – Andrpșești – 

Gheorghe Doja – Crunți – intersecția DJ 102 H – Reviga – Cocora și DJ 203 E – limită județ 

Buzău – Cocora. 

 Având în vedere că drumurile prioritare stabilite asigură legături directe sau indirecte cu 

judeţele limitrofe, precum şi conectarea la reţeaua de autostrăzi,  reprezentanţii consiliilor 

judeţene din regiune au convenit să se instituţionalizeze asocieri interjudeţene, care să crească 

valoarea punctajului acordat proiectelor propuse şi, implicit, şansa accesării fondurilor europene 

nerambursabile. 

În acest acest context, Consiliul Județean Ialomița a adoptat hotărârile nr. 84 și 85/ 

25.09.2015, cu actualizări în hotărârile nr. 100 și 101/ 29.10.2015, de aprobare a Acordului de 

colaborare între Județul Ialomița și Județul Călărași pentru promovarea la fianțare europeană 

nerambursabilă a proiectelor menționate. 

 Sperăm că toate comunităţile ialomiţene din aria de cuprindere a drumurilor judeţene 

prioritare vor beneficia de noi oportunităţi pentru extinderea investiţiilor productive şi 

diversificarea activităţilor economice, sporirea gradului de mobilitate a persoanelor şi bunurilor, 

accesul facil la o infrastructură de transport rutier modernă, interconectată cu cu alte drumuri 

regionale şi cu reţeaua TEN-T, creşterea competitivităţii şi coeziunii teritoriale. 

 A continuat și în anul 2015 colaborarea regională pentru îmbunătățirea sistemului de 

intervenții în situații de urgență, concretizată prin prevederile hotărârii nt. 17/10.02.2015 de 

inițiere și implementare a proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea 

capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și a primului ajutor calificat, 

în Regiunea SUD Muntenia – etapa a II-a” și a proiectului „Achiziție echipamente specifice 

pentru intervenții de urgență, în condiții de iarnă ( autofreze de zăpadă) în Regiunea SUD 

Muntenia”,  prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de Urgență SUD Muntenia”.   

Pe aceleași coordonate de sprijinire a dezvoltării economico-sociale a unităților 

administrativ-teritoriale din județ, dar și de colaborare interregională și interjudețeană se înscrie 

implementarea proiectului „PPrrooggrraammee  iinntteeggrraattee  ppeennttrruu  rreessuurrssee  uummaannee  ddee  ccaalliittaattee  iinn  mmeeddiiuull    

rruurraall  ddiinn  jjuuddeețțeellee  TTuullcceeaa  șșii  IIaalloommiițțaa”,  finațat prin  Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 , Axa 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, 

DMI 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte 

dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”. Proiectul, în valoare totală de 

2.599.999,94 lei, din care 2.547.999,94 lei reprezintă contribuția nerambursabilă a Uniunii 

Europene, a avut ca solicitant Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Tulcea, iar ca 

parteneri Consiliul Judeţean Tulcea și Consiliul Județean Ialomița.  Obiectivele proiectului au 

vizat: facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi a şomerilor de lungă durată, 

atragerea şi menţinerea unui număr mai mare de persoane pe piaţa muncii, inclusiv în zonele 

rurale şi sprijinirea ocupării formale, îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în zonele rurale, 

prin accesul la ocupare în activităţi non-agricole și crearea condiţiilor pentru dezvoltarea 

întreprinderilor profitabile non-agricole, furnizarea serviciilor de sprijin şi suport pentru membrii 

de familie dependenţi din zonele rurale. Rezultatul concret al acestui proiect a însemnat 600 de 

persoane formate şi certificate, precum şi consilierea şi informare a minim 1000 de 

persoane din județele Ialomița și Tulcea.  

Consiliul Județean Ialomița a cofinanţat acest proiect cu suma de 10.000 lei, în 

conformitate cu prevederile programului POS DR și a asigurat includerea în grupul țintă a 20 de 

comune din centrul și vestul județului (Perieți, Gheorghe Doja, Andrășești, Albești, Buești, 

Manasia, Jilavele, Adîncata, Maia, Rădulești, Dridu, Sinești, Movilița, Roșiori, Drăgoești, 

Coșereni, Borănești, Bărcănești, Axintele, Moldoveni). Au fost recrutați 640 de participanți,  

dintre aceștia, 52 de persoane  au urmat cursurile de calificare pentru mecanic agricol, 28 pentru  
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lucrător comercial, 51 pentru finisor construcții, 50 pentru ospătar, 78 de inițiere IT, în timp ce 

439 de persoane au participat la 7 sesiuni de consiliere de carieră. Acceptarea participării 

judeţului Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, la implementarea unui asemenea proiect a 

avut în vedere necesitatea creşterii gradului de ocupare în mediul rural din judeţ, diversificarea şi 

lărgirea activităţiilor care rezidă sau se pot preta la specificul fiecărei comune, implicarea 

autorităţilor publice locale pentru sprijinirea ocupării forţei de muncă din teritoriul administrat.  

 Județul Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița a realizat o asoceire cu Orașul Amara 

(hotărârea nr. 109/17.12.2015) pentru realizarea în comun a proiectului „Stație de epurare și 

colector de evacuare spre emisar în orașul Amara, județul Ialomița”. 

Susținerea eforturilor unităților administrativ-teritoriale din județ de dezvoltare 

comunitară a avut și o componentă financiară, prin hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița 

repartizându-se bugetelor locale,  în anul 2015, suma de 6.947 mii lei (6597 mii lei pentru 

comune, 150 mii lei pentru orașe și 200 mii lei pentru municipii), reprezentând sume defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri comunale, prin hotărârea nr. 82/25.09.2015 și 

8.199 mii lei (120 mii lei pentru municipii și 8.079 mii lei pentru comune), sume defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat, prin hotărârea nr. 103/19.11.2015. 

Sprijinirea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa  

s-a realizat și prin următaorele acțiuni circumscrise politicii de mediu: 

● monitorizarea extinderii suprafeţelor  impădurite şi ameliorarea progresivă a  

terenurilor agricole degradate, prin implementarea proiectelor cu finanţarea nerambursabilă din 

Fondul pentru Mediu vizând  perimetrele   de ameliorare din comunele Reviga (18,77 ha.), 

pentru care s-au alocat 31.599 lei şi Colelia (25 ha.), cu o alocație bugetară de 41.497 lei, 

obiectivul urmărit fiind îmbunătăţirea calităţii mediului;  

● înfiinţarea şi întreţinerea de zone verzi în majoritatea localităţilor, acţiuni de  

împădurire şi conservare a fondului forestier, realizarea perdelelor de protecţie în judeţ;  

●  asigurarea energiei verzi prin construirea  de parcuri eoliene şi fotovoltaice în  

localităţi din judeţ, Consiliul Judeţean Ialomiţa realizând  Parcul  Solar Fotovoltaic Ialomiţa 

I”, din perimetrul Oraşului de Floci – Giurgeni; 

      ● aprobarea prin hotărârea nr.32/31.03.2015 a Raportului anual privind stadiul 

realizării măsurilor din „Programul integrat de gestionare a calității aerului pentru pulberi în 

suspensie P.M.10 în municipiul Slobozia, orașul Țăndărei, comuna Ciulnița și comuna Săveni și 

pentru ozon  în municipiul Urziceni din județul Ialomița, desfășurat pe o durată de maximum 5 

ani”; 

      ● aprobarea prin hotărârea nr.33/31.03.2015 a Planului Local de Acțiune pentru 

Mediu al Județului Ialomița pentru perioada 2014 – 2020, revizuit 2014; 

    ● aprobarea prin hotărârea nr.16/10.02.2015 a actualizării „Convenției de colaborare 

între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, județul Ialomița și comuna Ciochina” de 

implementare a proiectului „Controlul integrat al poluării cu nutrienți”. Proiectul  constă în  

intervenţii în mai multe localităţi  vulnerabile la poluarea cu nitraţi de pe întreg teritoriul 

României, între beneficiari  fiind şi judeţul Ialomiţa prin intermediul a 2 localităţi: Giurgeni şi 

Jilavele, acestora alăturându-se și comuna Ciochina. Pentru proiectul implementat în localitatea 

Giurgeni, a avut loc, în anul 2015, recepția lucrărilor la obiectivul:”Platformă de depozitare și 

gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere în comuna Giurgeni, Județul 

Ialomița”. Implementarea proiectului pentru Comuna Giurgeni, cât și pentru Comuna Ciochina  

este realizată de Ministerul Mediului  şi Schimbărilor  Climatice, iar proiectul este finanţat din 

fonduri rambursabile acordate de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

Durabilă (BIRD), fonduri nerambursabile acordate de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi 

fonduri locale de la consiliile locale nominalizate. 

Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa în perioada 2009 – 2020 este completată 

de implementarea unor strategii sectoriale, precum:  

- Strategia de modernizare, reabilitare şi întreţinere a căilor de comunicaţii rutiere din 
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judeţul Ialomiţa”, 

-  “Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Ialomiţa – Secţiunea zone de risc 

 natural”, studiu care a benefciat de o alocare bugetară de 242.500 lei; 

- „Planului de Investiţii pe Termen Lung pentru perioada 2008 – 2038 privind  

managementul integrat al deşeurilor în județul Ialomiţa”, care asigură măsurile necesare pentru 

realizarea unui sistem integrat de management al deşeurilor solide în județul Ialomița, în 

conformitate cu obligațiile legale; 

- “Strategia privind protecţia împotriva hazardului şi managementul riscului”.  

Un indicator care poate releva o latură a tendinţei dezvoltării economico-sociale a 

localităţilor judeţului Ialomiţa este dată de statistica îndeplinirii atribuţiei preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa de a emite şi elibera acte de autoritate urbanistică, avize şi 

acorduri. Pentru anul 2015 situația actelor de autoritate urbanistică eliberate conform 

competențelor Consiliului Județean Ialomița a fost:  

 

Nr.  

crt. 

Tipul actului de autoritate urbanistică Nr. total de 

acte emise 

Taxă încasată 

-lei- 

1. Certificate de urbanism 72 3.577  

2. Autorizație de construire/desființare 13 4.544  

3. Avize pentru emiterea certificatului de urbanism 276 1.963  

4.  Avize pentru emiterea autorizației de 

construire/desființare 

144 1.200  

 TOTAL 505 11.284  

Investiţiile propuse prin autorizaţiile de construire vizează reabilitarea şi extinderea de 

reţele electrice, reabilitarea unor reţeler de gaze naturale, extinderea sistemelor de  alimentare cu 

cu apă, de tratare a apei potabile și canalizare, reabilitarea şi modernizarea de drumuri judeţene şi 

comunale, construirea de hale de depozitare şi plarforme betonate, modernizarea sistemelor de 

irigații. Punerea în operă a acestor investiţii demonstrează preocuparea mediului local de afaceri 

de a găsi noi oportunităţi, dar și a autorităţilor administraţiei publice locale de a  moderniza 

echiparea edilitară a localităţilor, a crește gradul de confort pentru populație și a reduce 

disparităţile de dezvoltare dintre comunităţile noastre. 

Susținerea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale s-a realizat și prin 

perfecționarea și informatizarea serviciilor de management public și a celor destinate populației. 

Oportunitatea creată de Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii 

Economice”, Axa Prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele 

privat şi public”, Domeniul Major de Intervenție – 2  „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 

serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-

guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” a fost folosită de 

județul Ialomița prin accesarea proiectelor „E-UAT. Sistem informatic integrat, suport pentru 

dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa”, cod SMIS – 

CSNR: 48411, cu o valoare totală a proiectului, fără TVA, de 5.127.860,00 lei și „Eficientizarea 

activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin 

implementarea unei soluţii e-guvernare performante” cod SMIS-CSNR 48391, valoarea 

totală a proiectului, fără TVA, însumând 5.054.805,00 lei. Ministerul pentru Societatea 

Informaţională a hotărât finanţarea proiectelor din Fondul European de Dezvoltare Regională 

Ambele proiecte au vizat creşterea performanţei actului administrativ prin eficientizarea 

activităţilor interne, a calităţii serviciilor on-line aduse cetăţeanului cu ajutorul unui sistem 

informatic integrat, implementat la nivelul instituţiilor publice partenere – 30 de unități 
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administrative-teritorile din județ. Din păcate, condițiile atipice de implementare a proiectelor 

menționate (colaborarea defectuoasă cu autoritatea de manangement, probleme legate de 

software, care  excedau sau nu acopereau necesitățile unor unități administrativ-teritoriale 

partenere, prelungirea procedurilor de achiziție publică și altele) au condus la încetarea 

contractelor de finanțare (hotărârea nr.61.02.07.2015 și hotărârea nr.99/29.10.2015). 

 Sprijinului dezvoltării economico-sociale teritorile i se poate înscrie și adoptarea de 

hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița ( nr. 71/23.07.2015, nr.117/17.12.2015) de stabilire a 

prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute de 

locuitori ai județului Ialomița din cedarea folosinței bunurilor prin închiriere sau arendare. Se 

poate asimila acestui domeniu și obiectul hotărârii nr. 118/17.12.2015, prin care s-a stabilit prețul 

mediu/tona de iarbă (masă verde) obținute de pe pajiști. 

 

E. Îndeplinirea atribuțiilor privimd formarea, administrarea, angajarea şi 

utilizarea fondurilor publice locale şi exercitarea atribuţiilor de ordonator 

principal de credite 

 

E1. Cadrul legal pentru îndeplinirea atribuțiilor privimd formarea, administrarea,  

angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale şi exercitarea atribuţiilor de ordonator 

principal de credite este dat de prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ( art. 91, alin.3, li.a-c și art.104, alin.4, 

lit.a-d), a Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pentru anul 2015 și Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița (art. 7, alin 1, lit a,b și art. 18, alin. 1, lit 

c, alin. 4, lit a-d), a altor ascte normative cu incidență în domeniu. 

Potrivit acestor prevederi legale, în anul 2015, președintele sau înlocuitorul desemnat de  

Consiliul Județean Ialomița, în exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite , au asigurat   

întocmirea proiectului bugetului judeţului Ialomița  și proiectele de buget ale instituțiilor publice 

de sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, a rectificărilor bugetare, a virărilor de credite, 

modul de utilizare a rezervei bugetare  şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar și le-au supus 

spre aprobare plenului consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege. În 

același timp, au fost urmărite: modul de realizare și încasare a veniturilor bugetare, repartizarea 

alocaţiilor bugetare să se facă pe programe, în concordanţă cu obiectivele prioritare ale autorității 

și cu îndeplinirea indicatorilor de performanţă, aprobarea, contractarea şi/sau garantarea 

împrumuturilor, stabilirea impozitelor şi taxelor din competența Consiliului Județean Ialomița.  

Pentru îndeplinirea atribuțiilor de ordonotar principal de credite, s-au aplicat normele 

legale privind respectarea disciplinei financiare, clasificaţiei bugetare, atât economică, cât şi 

funcţională, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din fondurile publice cu 

asigurarea existenţei prevederilor bugetare, sursei de finanţare, a cadrului legal pentru fiecare 

cheltuială,  acordarea vizei prealabilă de control financiar – preventiv. 

Imaginea fidelă a utilizării fondurilor publice este dată de  contul anual de execuţie  

a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi situaţiile financiare pe anul 2015, care conţin 

informaţii relevante despre activitatea desfăşurată în domeniu,  poziţia şi performanţa financiară 

a Consiliului Judeţean Ialomița și a instituţiilor subordonate finanţate parţial sau integral din 

venituri proprii, bugetul creditelor interne și cel al fondurilor externe nerambursabile. 

Bugetul local a fost aprobat iniţial la un nivel de 146.580 mii lei, iar prevederile 

definitive influenţate de rectificări s–au situat la un nivel de 162.021 mii lei. Încasările realizate 

au fost de 152.513 mii lei, iar plăţile efectuate au fost de 103.993 mii lei. 

Execuţia veniturilor bugetului propriu al judeţului Ialomița pe surse de provenienţă 

în anul 2015 este următoarea: 



28 

 

Nr. 

crt. 
 Denumirea indicatorilor 

Prevederi 

bugetare 

definitive  
 

   

- lei - 

Încasări 

realizate 

 

 

 

 - lei - 

Pondere 

încasări în 

prevederi 

bugetare 

 

 - % - 

Pondere 

în total 

venituri 

 

%- 

Pondere 

în total 

venituri 

în 

cadrul 

secţiunii 

 % 

0 1 2 3 4 5 6 

  VENITURI TOTALE, din care: 162.021.000      152.513.420      94,13 100,00 
 

I VENITURI CURENTE, din care: 118.416.500      114.735.394      96,89 75,23   

  Venituri fiscale, din care: 114.237.000      110.393.495      96,64 72,38   

  Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit  36.693.000      35.935.312      97,94 23,57   

  Cote defalcate din impozitul pe venit 19.357.000      18.957.478      97,94 12,43   

  
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
17.336.000           16.977.834 97,93 11,14   

  Sume defalcate din TVA  76.984.000      73.842.215      95,92 48,41   

  

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judeţelor   

26.608.000      23.466.215      88,19 15,38   

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 

pentru drumuri  
3.500.000      3.500.000      

1 

100,00 

 

2,29   

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale 
46.876.000      46.876.000      100,00 30,74   

  
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 

bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi  
560.000 615.968      109,99 0,40   

  Venituri nefiscale 4.179.500      4.341.899      103,89 2,85   

  Venituri din proprietate 3.956.000      3.972.717      100,42 2,60   

  Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi  11.000      11.623      105,66 0,01   

 
Amenzi, penalităti si confiscări 105.000 356.348 339,38 0,23 

 
  Diverse venituri  107.500      1.211      1,13 0,01   

II  SUBVENŢII  38.237.500      36.190.671      94,65 23,73   

  

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile 

1.128.000 176.849      15,68 0,12 

  

  
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap 
32.469.000      32.381.344      99,73 21,23   

  
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 

unităţilor de asistenţă medico-sociale 
252.000      246.151      97,68 0,16   

  
Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanaţarea 

camerelor agricole 
650.000      572.347      88,05 0,38   

  
Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare 

Locală 
3.646.000      2.721.700      74,65 1,78   

 

Alte subvenţii primite de la administraţia centrală 

pentru finanţarea unor activităţi 
92.500 92.280 99,76 0,06 

 

III 
 SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL 

PLĂŢILOR EFECTUATE  
5.367.000 1.587.225 29,57 1,04   

 
Fondul European de Dezvoltare Regională 3.589.000 -17.536 -0,49 -0,01 

 
  Fondul Social European  1.778.000      1.604.891      90,26 1,05   

  
 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - 

VENITURI TOTALE, din care: 
109.283.100      131.200.727      120,06 86,03 100,00 

I VENITURI CURENTE, din care: 75.819.600      97.908.605 129,13 64,20 74,62 

  Venituri fiscale, din care: 114.237.000      110.393.495      96,64 72,38 84,13 

  Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 36.693.000      35.935.312      97,94 23,57 27,39 

  Cote defalcate din impozitul pe venit 19.357.000      18.957.478      97,94 12,43 14,45 

  
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
17.336.000           16.977.834 97,93 11,14 12,94 
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Nr. 

crt. 
 Denumirea indicatorilor 

Prevederi 

bugetare 

definitive  
 

   

- lei - 

Încasări 

realizate 

 

 

 

 - lei - 

Pondere 

încasări în 

prevederi 

bugetare 

 

 - % - 

Pondere 

în total 

venituri 

 

%- 

Pondere 

în total 

venituri 

în 

cadrul 

secţiunii 

 % 

0 1 2 3 4 5 6 

  Sume defalcate din TVA  76.984.000      73.842.215      95,92 48,41 56,28 

  

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judeţelor   

26.608.000      23.466.215      88,19 15,38 17,88 

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 

pentru drumuri  
3.500.000      3.500.000      100,00 2,29 2,67 

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale 
46.876.000      46.876.000      100,00 30,74 35,73 

  
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 

bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 
560.000 615.968 109,99 0,40 0,46 

  Venituri nefiscale -38.417.400      -12.484.890      32,50 -8,18% -9,51 

  Venituri din proprietate  3.956.000      3.972.717      100,42 2,60 3,03 

  Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi  11.000      11.623      105,66 0,01 0,01 

 
Amenzi, penalităti  si confiscări 105.000 356.348 339,38 0,23 0,27 

  Diverse venituri 107.500      1.211      1,13 0,01 0,01 

 

Transferuri voluntare - vărsăminte din secţiunea de 

funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 

dezvoltare 

-42.596.900 -16.826.789 39,50 -11,03 -12,83 

II SUBVENŢII  33.463.500      33.292.122     99,49 21,83 25,38 

  
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap 
32.469.000      32.381.344      99,73 21,23 24,68 

  
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 

unităţilor de asistenţă medico-sociale 
252.000      246.151      97,68 0,16 0,19 

  
Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanaţarea 

camerelor agricole 
650.000      572.347      88,05%  0,38 0,44 

 

Alte subvenţii primite de la administraţia centrală 

pentru finanţarea unor activităţi 
92.500 92.280 99,76 0,06 0,07 

  
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - VENITURI 

TOTALE, din care: 
52.737.900      21.312.693      40,41 13,97 100,00 

I VENITURI CURENTE, din care: 42.596.900      16.826.789     39,50 11,03 78,95 

  Venituri nefiscale 42.596.900      16.826.789 39,50 11,03 78,95 

  
Transferuri voluntare - vărsăminte din secţiunea de 

funcţionare 
42.596.900      16.826.789      39,50 11,03 78,95 

II SUBVENŢII  4.774.000      2.898.549      60,72 1,90 13,60 

  

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile 

1.128.000       176.849      15,68 0,12 0,83 

  
Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare 

Locală 
3.646.000      2.721.700      74,65 1,78 12,77 

III 
 SUME PRIMITE DE LA U.E. IN  CONTUL 

PLĂŢILOR EFECTUATE  
5.367.000      1.587.355 29,57 1,04 7,45 

 
Fondul European de Dezvoltare Regională 3.589.000 -17.536 -0,49 -0,01 -0,08 

  Fondul Social European 1.778.000      1.604.891      90,26 1,05 7,53 

Analiza succintă a datelor prezentate mai sus reține că: 

- nivelul încasărilor raportate la prevederile bugetare anuale reprezintă 94,13%;  

- cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi subvenţiile  

au reprezentat şi în anul 2015 componentele majore ale structurii bugetului (96,75%);. 
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-   veniturile proprii formate din impozite, taxe şi alte venituri încasate direct reprezintă 

2,85% din resursele bugetare, structura acestora fiind în continuare limitată prin lege  pentru 

consiliile judeţene; 

- în structura veniturilor bugetului local fondurile europene nerambursabile postaderare 

au reprezentat 1,16%, acestea fiind în fapt sume acordate de Uniunea Europeană şi din bugetul 

de stat pentru 5 proiecte cu finanțarea europeană derulate;  

- creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanţarea activităţilor, acţiunilor şi 

programelor aflate în competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, gestionate direct sau prin 

instituţiile subordinate;  

Sinteza cheltuielilor pe structura funcţională se prezintă în anul 2015 astfel: 

Cap. Denumirea 

indicatorului 

Credite 

bugetare 

definitive 

 

- lei - 

Plăţi 

efectuate 

 

 

- lei - 

Pon- 

dere 

plăţi în 

credite 

buge- 

tare 

(col.3/ 

col.2) 

Pon- 

dere 

în total 

cheltu- 

ieli 

% 

Pon- 

dere 

în total 

cheltu- 

ieli în 

cadrul 

secţi-

unii 

0 1 2 3 4 5 6 

 CHELTUIELI TOTALE 

  din care: 

162.030.000 103.993.44

5 

64,18 100,0  

 

5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 7.221.000 5.634.969 78,04 5,42  

5402 Alte servicii publice generale 8.162.500 547.331 6,71 0,53  

5502 Tranzacţii privind datoria publică şi 

împumuturi 

5.150.000 4.758.960 92,41 4,57  

6002 Apărare 294.000 272.807 92,79 0,26  

6102 Ordine publică şi siguranţă naţională 227.000 147.145 64,82 0,15  

6502 Învăţământ 11.563.000 8.549.977 73,94 8,22  

6602 Sănătate 6.715.000 5.887.179 87,67 5,66  

6702 

Cultură, recreere şi religie 

7.963.000 7.237.905 90,89 6,96  

6802 Asigurări şi asistenţă socială 56.596.000 54.139.645 95,66 52,06  

7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 321.000 320.828 99,95 0,31  

7402 Protecţia mediului 402.500 73.095 18,16 0,07  

8002 Acţiuni generale economice, comerciale şi de 

muncă 

13.580.000 592.522 4,36 0,57  

8302 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 

vânătoare 

650.000 572.347 88,05 0,55  

8402 Transporturi 42.392.000 14.919.502 35,19 14,35  

8702 Alte acţiuni economice 793.000 339.233 42,78 0,32  

 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - 

CHELTUIELI TOTALE   din care: 

109.283.100 82.672.523 75,65 79,50 100,00 

5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 4.905.000 3.906.391 79,64 3,76 4,73 

5402 Alte servicii publice generale 8.162.500 547.331 6,71 0,53 0,66 

5502 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 5.150.000 4.758.960 92,41 4,57 5,76 

6002 Apărare 276.000 257.925 93,45 0,25 0,31 

6102 Ordine publică şi siguranţă naţională 208.000 128.989 62,01 0,13 0,16 

6502 Învăţământ 11.563.000 8.549.977 73,94 8,22 10,34 

6602 Sănătate 1.652.000 1.646.151 99,65 1,58 1,99 

6702 

Cultură, recreere şi religie 

7.848.000 7.237.905 92,23 6,96 8,75 

6802 Asigurări şi asistenţă socială 52.828.000 51.340.032 97,18 49,37 62,10 

7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 321.000 320.828 99,95 0,31 0,39 

7402 Protecţia mediului 35.000 - - - - 

8002 Acţiuni generale economice, comerciale şi de 

muncă 

300.000 293.618 97,87 0,28 0,36 
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bugetare 

definitive 

 

- lei - 

Plăţi 

efectuate 

 

 

- lei - 

Pon- 
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buge- 

tare 
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Pon- 
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% 

Pon- 
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secţi-
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0 1 2 3 4 5 6 

8302 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 

vânătoare 

650.000 572.347 88,05 0,55 0,69 

8402 Transporturi 15.384.600 3.112.069 20,23 2,99 3,76 

 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - 

CHELTUIELI TOTALE 

  din care: 

52.746.900 21.320.922 40,42 20,50 100,00 

5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 2.316.000 1.728.578 74,64 1,66 8,11 

6002 Apărare 18.000 14.882 82,68 0,01 0,07 

6102 Ordine publică şi siguranţă naţională 19.000 18.156 95,5 0,02 0,09 

6602 Sănătate 5.063.000 4.241.028 83,77 4,08 19,89 

6702 

Cultură, recreere şi religie 

115.000 - - - - 

6802 Asigurări şi asistenţă socială 3.768.000 2.799.613 74,30 2,69 13,13 

7402 Protecţia mediului 367.500 73.095 19,89 0,07 0,34 

8002 Acţiuni generale economice, comerciale şi de 

muncă 

13.280.000 298.904 2,25 0,29 1,40 

8402 Transporturi 27.007.400 11.807.433 43,72 11,36 55,38 

8702 Alte acţiuni economice 793.000 339.233 42,78 0,32 1,59 

 

 Principalele concluzii care rezultă din sinteza cheltuielilor pe structura funcţională sunt: 

 • în anul 2015 asistenţa socială a reprezentat domeniul cu ponderea cea mai mare în 

totalul cheltuielilor bugetului local şi anume 52,06%, cu mențiunea care trebuie făcută că aceste 

cheltuieli au fost efectuate în proporţie de 88,41%  din bugetul de stat, iar 11,59% au reprezentat 

alocaţii din bugetul propriu al  judeţului;  

 • alocaţiile din bugetul local pentru reparaţii, întreţinere şi modernizare drumuri judeţene 

au reprezentat 14,35% din totalul cheltuielilor, din care, pe surse de finanţare 1.874.931 lei din 

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene, 10.322.871 lei din 

alocaţii din surse proprii și  2.721.700 lei din subvenţii de la bugetul de stat alocate conform 

O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală; 

 • de la capitolul  Învăţământ, cheltuielile pentru învăţământul special au reprezentat 

53,24%, iar cele pentru învăţământul preşcolar, primar şi secundar inferior (produse lactate şi de 

panificaţie, mere) au reprezentat 46,76%; 

 • pntru capitolul Cultură, recreere şi religie au fost efectuate cheltuieli ce au reprezentat 

6,96 % din total, iar pentru funcţionarea şi întreţinerea autorităţii publice au fost efectuate 

cheltuieli în procent de 5,42% din total; 

 • de la capitolul Sănătate au fost efectuate transferuri din bugetul local pentru finanţarea 

cheltuielilor curente în sănătate pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, precum şi 

transferuri pentru finanţarea unităţii de asistenţă medico-socială (C.A.M.S. Fierbinţi Tîrg). 
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Sinteza cheltuielilor pe structura economică: 

Titlul Denumirea 

indicatorului 

Credite 

bugetare 

definitive 

 

 

- lei - 

Plăţi 

efectuate 

 

 

 

- lei - 

Plăţi 

efectu- 

ate 

faţă de 

creditele 

buge- 

tare 

(col.3/ 

col.2) 

Pondere 

în total 

plăţi 

efectuate 

 

% 

Pondere 

în total 

plăţi 

efectu- 

ate în 

cadrul 

secţiunii 

% 

0 1 2 3 4 5 6 

 CHELTUIELI - TOTAL,   

 din care: 

162.030.000 103.993.44

5 

64,18 100,00  

I Cheltuieli de personal 15.156.000 14.611.932 96,41 14,05  

  - Autorităţi publice şi acţiuni externe 3.141.000 2.905.782 92,51 2,79  

  - Ordine publică şi siguranţă naţională (A.T.O.P.) 58.000 20.958 36,13 0,02  

  - Asigurări şi asistenţă socială 11.957.000 11.685.192 97,73 11,24  

II Bunuri şi servicii  25.843.600 11.597.173 44,87 11,15  

  - Autorităţi publice şi acţiuni externe 1.764.000 1.002.523 56,83 0,96  

  - Tranzacţii privind datoria publică 200.000 153.777 76,89 0,15  

  - Apărare (C.M.J.) 276.000 257.925 93,45 0,25  

  - Ordine publică şi siguranţă naţională (Protecţie 

Civilă) 

150.000 108.031 72,02 0,11  

  - Asigurări şi asistenţă socială 7.413.000 6.348.402 85,64 6,10  

  - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 321.000 320.828 99,95 0,31  

  - Protecţia mediului 35.000 - - -  

  - Acţiuni generale economice, comerciale şi de 

muncă 

300.000 293.618 97,87 0,28  

  - Transport  15.384.600 3.112.069 20,23 2,99  

III Dobânzi 1.000.000 655.183 65,52 0,63  

  - Tranzacţii privind datoria publică 1.000.000 655.183 65,52 0,63  

V Fonduri de rezervă 7.594.500 - - -  

  - Alte servicii publice generale 7.594.500 - - -  

VI Transferuri între unităţi ale admin. publice 19.644.000 18.006.995 91,67 17,32  

  - Alte servicii publice generale 568.000 547.331 94,36 0,53  

  - Învăţământ 4.830.000 4.552.740 94,26 4,38  

  - Sănătate 6.522.000 5.878.499 90,13 5,65  

  - Cultură, recreere şi religie 5.847.000 5.292.343 90,51 5,09  

  - Asigurări şi asistenţă socială 1.227.000 1.163.735 94,84 1,12  

  - Agricultură, silvicultură şi vânătoare 650.000 572.347 88,05 0,55  

VII Alte transferuri 19.000 18.156 95,56 0,02  

  - Ordine publică şi siguranţă naţională -  

transferuri către asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară 

19.000 18.156 95,56 0,02  

VIII  Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

16.247.000 2.599.482 16,00 2,50  

 - Autorităţi publice şi acţiuni externe 32.000 31.291 97,78 0,04  

  - Asigurări şi asistenţă socială  3.235.000 2.511.181 77,63 2,41  

 - Acţiuni generale economice, comerciale şi de 

muncă 

12.980.000 57.010 0,44 0,05  

IX Asistenţă socială 38.964.000 36.143.941 92,76 34,76  

  - Învăţământ – ajutoare sociale în natură 6.733.000 3.998.464 59,39 3,84  

  - Asigurări şi asistenţă socială – ANPH 32.231.000 32.145.477 99,73 30,92  

X Alte cheltuieli 2.001.000 1.945.879 97,25 1,87  

  - Cultură, recreere şi religie 2.001.000 1.945.879 97,25 1,87  

XII Active nefinanciare  (ch. de capital) 31.140.900 14.064.558 45,16 13,52  

  - Autorităţi publice şi acţiuni externe 2.284.000 1.697.287 74,31 1,63  

 - Apărare (C.M.J.) 18.000 14.882 82,68 0,01  
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Titlul Denumirea 

indicatorului 

Credite 

bugetare 

definitive 

 

 

- lei - 

Plăţi 

efectuate 

 

 

 

- lei - 

Plăţi 

efectu- 

ate 
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buge- 
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% 
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% 

0 1 2 3 4 5 6 

  - Sănătate 193.000 8.680 4,50 0,01  

  - Cultură, recreere, religie 115.000 -  -  

  - Asigurări şi asistenţă socială  533.000 288.432 54,11 0,27  

  - Protecţia mediului 367.500 73.095 19,89 0,07  

  - Acţiuni generale economice, comerciale şi de 

muncă 

300.000 242.500 80,83 0,24  

  - Transport  26.537.400 11.400.449 42,96 10,96  

  - Alte acţiuni economice 793.000 339.233 42,78 0,33  

XIII Active financiare  470.000 470.000 100,00 0,45  

 - Transport 470.000 470.000 100,00 0,45  

XVI Rambursări de credite 3.950.000 3.950.000 100,00 3,79  

  - Tranzacţii privind datoria publică 3.950.000 3.950.000 100,00 3,79  

XVII Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 

în anul curent 

- -69.854 - -0,06  

 - Autorităţi publice şi acţiuni externe - -1.914 - -0,003  

 - Învăţământ - -1.227 - -0,002  

 - Cultură, recreere şi religie - -317 - -0,001  

 - Asigurări şi asistenţă socială - -2.774 - -0,004  

 - Acţiuni generale economice, comerciale şi de 

muncă 

- -606 - -0,001  

 - Transport - -63.016 - -0,049  

  CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE 

FUNCŢIONARE, 

din care: 

109.283.100 82.672.523 75,65 79,50 100,00 

I Cheltuieli de personal 15.156.000 14.611.932 96,41 14,05 17,67 

  - Autorităţi publice şi acţiuni externe 3.141.000 2.905.782 92,51 2,79 3,51 

  - Ordine publică şi siguranţă naţională  

(A.T.O.P.) 

58.000 20.958 36,13 0,02 0,03 

  - Asigurări şi asistenţă socială 11.957.000 11.685.192 97,73 11,24 14,13 

II Bunuri şi servicii  25.843.600 11.597.173 44,87 11,15 14,03 

  - Autorităţi publice şi acţiuni externe 1.764.000 1.002.523 56,83 0,96 1,21 

  - Tranzacţii privind datoria publică 200.000 153.777 76,89 0,15 0,19 

  - Apărare (C.M.J.) 276.000 257.925 93,45 0,25 0,31 

  - Ordine publică şi siguranţă naţională (Protecţie 

Civilă) 

150.000 108.031 72,02 0,11 0,13 

  - Asigurări şi asistenţă socială 7.413.000 6.348.402 85,64 6,10 7,68 

  - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 321.000 320.828 99,95 0,31 0,39 

  - Protecţia mediului 35.000 - - -  

  - Acţiuni generale economice, com. şi de muncă 300.000 293.618 97,87 0,28 0,36 

  - Transport  15.384.600 3.112.069 20,23 2,99 3,76 

III Dobânzi 1.000.000 655.183 65,52 0,63 0,79 

  - Tranzacţii privind datoria publică 1.000.000 655.183 65,52 0,63 0,79 

V Fonduri de rezervă 7.594.500 - - - - 

  - Alte servicii publice generale 7.594.500 - - - - 

VI Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 

14.774.000 13.774.647 93,24 13,25 16,66 

  - Alte servicii publice generale 568.000 547.331 96,36 0,53 0,66 

  - Învăţământ 4.830.000 4.552.740 94,26 4,38 5,51 

  - Sănătate 1.652.000 1.646.151 99,65 1,58 1,99 
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Titlul Denumirea 

indicatorului 

Credite 

bugetare 

definitive 

 

 

- lei - 

Plăţi 

efectuate 

 

 

 

- lei - 

Plăţi 

efectu- 

ate 

faţă de 

creditele 

buge- 

tare 

(col.3/ 

col.2) 
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plăţi 

efectuate 

 

% 

Pondere 

în total 

plăţi 
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ate în 

cadrul 
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% 

0 1 2 3 4 5 6 

  - Cultură, recreere şi religie 5.847.000 5.292.343 90,51 5,09 6,40 

  - Asigurări şi asistenţă socială 1.227.000 1.163.735 94,84 1,12 1,41 

  - Agricultură, silvicultură, piscicultură şi  

vânătoare 

650.000 572.347 88,05 0,55 0,69 

IX Asistenţă socială 38.964.000 36.143.941 92,76 34,76 43,72 

  - Învăţământ – ajutoare sociale în natură 6.733.000 3.998.464 59,39 3,84 4,84 

  - Asigurări şi asistenţă socială –ANPH 32.231.000 32.145.477 99,73 30,92 38,88 

X Alte cheltuieli 2.001.000 1.945.879 97,25 1,87 2,35 

  - Cultură, recreere şi religie 2.001.000 1.945.879 97,25 1,87 2,35 

XVI Rambursări de credite 3.950.000 3.950.000 100,00 3,80 4,78 

  - Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi 

3.950.000 3.950.000 100,00 3,80 4,78 

XVII Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 

în anul curent 

- -6.232 - -0,01 -0,01 

 - Autorităţi publice şi acţiuni externe  - -1.914 - -0,003 -0,003 

 - Învăţământ - -1.227 - -0,002 -0,002 

 - Cultură, recreere şi religie - -317 - -0,001 -0,001 

 - Asigurări şi asistenţă socială - -2.774 - -0,004 -0,004 

  CHELTUIELI - SECŢIUNEA DE 

DEZVOLTARE, 

din care: 

52.746.900 21.320.922 40,42 20,50 100,00 

VI Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice 

4.870.000 4.232.348 86,91 4,07 19,85 

 - Sănătate 4.870.000 4.232.348 86,91 4,07 19,85 

VII Alte transferuri 19.000 18.156 95,56 0,02 0,09 

  - Ordine publică şi siguranţă naţională - 

  transferuri către asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară 

19.000 18.156 95,56 0,02 0,09 

VIII  Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile postaderare 

16.247.000 2.599.482 16,00 2,50 12,19 

  - Autorităţi publice şi acţiuni externe 32.000 31.291 97,78 0,03 0,15 

  - Asigurări şi asistenţă socială  3.235.000 2.511.181 77,63 2,41 11,77 

 - Acţiuni generale economice, comerciale şi de 

muncă 

12.980.000 57.010 0,44 0,05 0,27 

XII Active nefinanciare  (ch. de capital) 31.140.900 14.064.558 45,16 13,52 65,97 

  - Autorităţi publice şi acţiuni externe 2.284.000 1.697.287 74,31 1,63 7,96 

  - Apărare (C.M.J.) 18.000 14.882 82,68 0,01 0,07 

  - Sănătate 193.000 8.680 4,50 0,01 0,04 

  - Cultură, recreere şi religie 115.000 - - - - 

  - Asigurări şi asistenţă socială 533.00 288.432 54,11 0,27 1,35 

  - Protecţia mediului 367.500 73.095 19,89 0,07 0,34 

  - Acţiuni generale economice, comerciale şi  de 

muncă 

300.000 242.500 80,83 0,24 1,14 

  - Transport  26.537.400 11.400.449 42,96 10,96% 53,47 

  - Alte acţiuni economice 793.000 339.233 42,78 0,33 1,59 

XIII Active financiare  470.000 470.000 100,00 0,45 2,20 

  - Transport 470.000 470.000 100,00 0,45 2,20 

XVII Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 

în anul curent 

- -63.622 - -0,05 -0,31 
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Titlul Denumirea 

indicatorului 

Credite 

bugetare 

definitive 

 

 

- lei - 

Plăţi 

efectuate 

 

 

 

- lei - 

Plăţi 

efectu- 

ate 

faţă de 

creditele 

buge- 

tare 

(col.3/ 

col.2) 

Pondere 

în total 

plăţi 

efectuate 

 

% 

Pondere 

în total 

plăţi 

efectu- 

ate în 

cadrul 

secţiunii 

% 

0 1 2 3 4 5 6 

 - Acţiuni generale economice, comerciale şi  de 

muncă 

- -606 - -0,001 -0,01 

 - Transport   - -63.016 - -0,049 -0,30 

      Diferenţă între încasările realizate şi plăţile efectuate, separat pentru fiecare dintre secţiuni, 

respectiv de funcţionare şi de dezvoltare dă rezultatul exerciţiului bugetar, care, la 31.12.2015, 

pentru  Consiliul Judeţean Ialomiţa a însemnat un excedent bugetar de 48.519.975 lei. Detalierea 

acestuia pe secţiunea de funcţionare reține un excedent de 48.528.204 lei, în timp ce la secţiunea 

de dezvoltare s-a înregistrat un deficit de 8.229 lei, ce reprezintă în fapt sume utilizate din 

excedentul anilor anteriori și care nu se înscriu la venituri în prevederile bugetare aferente anului 

de analiză, ci numai la cheltuieli, în creditele bugetare. 

În cadrul documentelor de prezentare a contului anual de excuție bugetară sunt cuprinse 

și cele privind execuţia bugetară a activităţilor instituţiilor subordonate parţial autofinanţate (un 

nivel scăzut de autosusţinere, respectiv de 2,22% din totalul veniturilor), execuţia veniturilor și 

cheltuielilor evidenţiate în bugetul instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii, execuţia 

bugetară înregistrată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia pentru anul 2015,  centralizată la 

nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa, execuţia activităţilor finanţate integral din venituri proprii, 

derulate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița pentru 

secţiunea dedicată asistenţei sociale pentru persoanele în vârstă, precum şi pentru persoanele în 

caz de boli şi invaliditate, având ca sursă de finanţare contribuţiile de întreţinere a persoanelor 

asistate şi donaţii şi sponsorizări, execuția bugetului creditului intern și cel al fondurilor externe 

nerambursabile,  cheltuielile de capital efectuate din bugetul județului.   

Administrarea şi utilizarea resurselor bugetului propriu al judeţului Ialomiţa s-a făcut cu 

respectarea legii finanţelor publice locale, a legii contabilităţii, utilizând indicatorii din sistemul 

finanţelor publice, respectând procedurile şi principiile contabile specifice.  

Situaţiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2015 au fost elaborate în 

concordanţă cu O.M.F.P. nr. 82/18.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015 şi cu 

O.M.F.P. nr. 4075/18.12.2015  pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2015. 

Ca parte a atribuțiilor privimd formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor  

publice locale se înscrie hotărârea nr 113/17.12.2015 de stabilire a taxelor şi tarifelor din 

competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, competenţa dată de prevederile art. 139 alin. 2 din 

Constituţia României, de dispoziţiile   Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora autorităţile 

administraţiei publice locale au competența stabilirii nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în 

condiţiile legii. Raportat la anul 2015, taxele și tarifele au rămas în general la același nivel cu 

anii anteriori, excepțiile fiind nesemnificative, iar ele se fac venit la bugetul judeţului, cu 

excepţia taxelor încasate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 

construire eliberate cu avizul primarilor comunelor, care, potrivit art. 494 alin. (6) din  Legea nr. 

227/2015, se fac venit la bugetul judeţului în proporţie de 50%, diferenţa urmând a se vira la 

bugetul comunei pe raza căreia se amplasează construcţia. În ceea ce priveşte tarifele prevăzute 

pentru amplasarea construcţiilor sau utilizarea suprafețelor din zona drumurilor judeţene, acestea 
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se fac venit la bugetul administratorului drumurilor, potrivit art. 40^1 lit. c) din Ordonanţa 

Guvernului nr.43/1997 şi se vor utiliza pentru proiectarea, administrarea, exploatarea, 

întreţinerea, repararea şi modernizarea acestor drumuri.  

 

E2. Gestionarea resurselor umane 

 

Potrivit art. 104, alin.1, lit. a și alin.2, lit. a din Legea nr.215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7, alin.2, lit.c și 

art.18, alin.1, lit.a și alin. 2, lit.a,b  din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Ialomița, preşedintele acestuia îndeplineşte, între atribuţiile privind funcţionarea 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean și pe aceea de a asigura gestionarea resurselor 

umane, prin întocmirea şi supunerea spre aprobare plenului autorității a organigramei și a statului 

de funcţii, atât pentru aparatul de specialitate, cât şi pentru instituţiile publice de interes judeţean 

aflate în subordine.   

Resursele umane aprobate prin organigrame și state de funcții de Consiliul Județean 

Ialomița sunt cele din anul 2013, urmare OUG nr.77/2013, cu modificări și completări ulterioare,  

păstrându-se numărul de posturi, situația statistică a lor fiind la nivelul anului 2015 următoarea:  

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Denumirea instituţiei 

 

 

Total 

posturi 

din care : 

Funcţii 

de 

demni-

tate 

publică 

Funcţii 

publice 

Perso-

nal 

contrac-

tual 

1.  Consiliul Judeţean Ialomiţa 132 3 115 14 

2.  Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

Ialomiţa 

19 - 17 2 

3. Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” 

Ialomiţa 

27 - - 27 

4. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa 

20 - - 20 

5. Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” 

Ialomiţa 

18 - - 18 

6. Muzeul Agriculturii Slobozia 33 - - 33 

7. Muzeul Judeţean Ialomiţa 31 - - 31 

8.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa     

648 

 

- 

 

- 

 

648 

 Scoala profesionala specială Slobozia 84 - - 84 

10.  

 

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-

Târg 

28 - - 28 

11 Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa 18 - 17 1 

12 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională 

44 - - 44 

13 Spitalul Judetean de Urgență Slobozia 919 - - 919 

       Pentru aparatul de specialitate, s-a aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Ialomița 

nr. 21/31.03.2015 modificarea statului de funcții urmare promovării în grad profesional a unui 

număr de 6 funcționari publici.Tot în cursul anului 2015, prin  hotărârile Consiliului Județean 
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Ialomița nr. 66/23.07.2015 și nr. 77/25.09.2015 s-au aprobat modificari în statele de funcții, 

datorită transformării unor grade profesionale, iar hotărârea  nr. 96/29.10.2015 a aprobat Planul 

anual de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Ialomița, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița și Camera 

Agricolă Județeană Ialomița. 

 De asemenea, pentru instituțiile publice subordonate au fost aprobate prin hotărâri ale 

Consiliului Județean Ialomița  modificări ale statelor de funcții urmare promovării în grad/treaptă 

profesională sau transformarea unor posturi în funcție de necesitățile organizatorice și 

profesionale ale instituției, iar pentru Spitalul Judetean de Urgență Slobozia s-a aprobat 

organigrama și statul de funcții prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 35/28.05.2015. 

În cursul  anului 2015, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Ialomiţa s-au produs următoarele modificări în legătură cu managementul funcțiilor publice și 

personalului contractual: 

 2 posturi funcții publice s-au ocupat prin transfer în interesul serviciului; 

 2 posturi funcții publice s-au vacantat prin transfer în interesul serviciului; 

 3 posturi funcții publice au fost ocupate prin concurs de recrutare; 

 1 post funcție publică a fost ocupat prin redistribuire din corpul de rezervă al 

funcționarilor publici; 

 1 post personal contractual s-a vacantat urmare pensionării pentru invaliditate, iar 

2 prin încetarea raporturilor de serviciu prin acordul părţilor; 

 6 funcționari publici au fost promovați în grad profesional, în timp ce 2 

funcționari publici publici au fost promovați să exercite temporar funcții publice 

de conducere temporar vacante urmare suspendării titularilor posturilor; 

 3 funcționari  publici debutanți au fost numiți definitiv după terminarea stagiului 

de un an prevăzut de lege; 

 9 funcționari publici au beneficiat de modificarea sporului de vechime în muncă  ; 

 5 funcționari publici au fost mutați în cadrul  aparatului de specialitate pentru 

eficientizarea activității în anumite structuri ale instituției.  

Eforturile managementului resurselor umane de ocupare a posturilor vacante au fost  

constante, dar rezultatele nu s-au situat la nivelul dorit, dacă avem în vedere că, la sfârșitul anului 

2015, din 132 de posturi aprobate, 92 erau ocupate, iar 40 de posturi vacante (30,3 %), din care 

3 funcții publice de conducere, 35 funcții publice de execuție și 2 posturi pentru personal 

contractual. Analizele din domeniu arată că atractivitatea ocupării unor posturi în sectorul 

bugetar este în scădere, relativa stabilitate fiind contracarată de nivelul scăzut al salarizării, 

schimbările impervizibile de legislație, discriminarea evidentă a administrației publice locale în 

ceea ce privește similitudinea funcțiilor, în raport cu decalajele mari de retribuire. 

 Formarea și perfecționarea profesională a fost înțeleasă de Consiliul Județean Ialomița ca 

o prioritate, care să asigure una dintre modalitățile de îndeplinire a direcției startegice de creșetre 

a capacității administrative, să răspundă nevoilor de perfecționare identificate în procedura de 

evaluare anuală a performanțelor individuale ale funcționarilor publici, să asigure respectarea 

dreptului și obligației funcționarilor publici de perfecționare profesională, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, precum și cuprinderea în buget a fondurilor necesare. 

 Planul de perfecționare a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Ialomița pe anul 2015 a cuprins domeniile specifice de perfecționare și 

sumele alocate cu această destinație (15.000 lei), a avut avizul favorabil al Comisiei paritare și 

aprobarea Consiliului Județean Ialomița după adoptarea bugetului și a fost transmis Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici spre aprobare, în formatul standard.   

Desigur, după activitatea cu cel mai mare impact asupra perfecționării profesionale a 

personalului din Consiliul Județean Ialomița și din instituțiile publice subordonate, 
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implementarea proiectului „Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin 

profesionalizarea personalului administrativ”, în anul 2015 s-a urmărit și asigurarea 

sustenabilității acestuia, 4 funcționari publici perfecționându-se în cadrul proiectului „Pregătirea 

sistemului național e-Administrație în România”, cod SMIS 32612, iar 2 prin „Programul de 

formare specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale”, cod SMIs 48159. 

La sfârșitul anului s-a întocmit un raport privind formarea profesională a funcționarilor 

publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, supus psre 

aporobare președintelui acestuia.  

           

E3. Gestionarea patrimoniului județului Ialomița 

 

Atribuțiile Consiliului Județean Ialomița privind gestionarea patrimoniului public și 

privat al judeţului sunt stabilite în concordanță cu prevederile art. 91, alin.1, lit. c și alin.3, lit. a 

și b, art. 119  și art. 122  din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art. 7, alin.1, lit.c și alin.4, lit.a, b  din Regulamentul 

de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița. Ele vizează emiterea și aprobarea de 

hotărâri pentru darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică 

a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii și 

vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în 

condiţiile legii. 

     În domeniul gestionării patrimoniului județului Ialomița, cea mai importantă acțiune, 

prevăzută și de  art 7 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, este efectuarea 

inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar, în timp ce art. 2 

din Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii menționează că: 

”răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii 

nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine 

administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării 

entităţii”.  

              Potrivit legii, ”constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale bunurile mobile 

şi imobile care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, domeniului privat 

al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial”, iar”toate bunurile 

aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor 

locale şi judeţene li se prezintă anual de către primar, respectiv de preşedintele consiliului 

judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor”. 

               În concordanță cu acest cadru legislativ imperativ, s-a procedat la organizarea acțiunii 

de inventariere a patrimoniului județului Ialomița, aferent anului 2015, cu scopul de a avea o 

imagine fidelă, clară, completă și reală a patrimoniului județului și a cuprinde toate elementele 

patrimoniale, precum și bunurile și valorile deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane 

juridice sau fizice, care să fie înscrise în bilanțul contabil. 

               Aplicând prevederile normelor legale în materie, prin Dispoziţile nr. 230/19.10.2015 şi 

265/03.12.2015, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a dispus inventarierea generală 

anuală a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului aflate în administrarea directă, cât şi 

în administrarea instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 20.10.2015 – 

15.12.2015. 

             Elementele patrimoniale au fost inventariate faptic și integral, rezultatele inventarierii 

stabilindu-se prin compararea datelor constatate faptic cu evidenţa scriptică din contabilitate. 

            Inventarierea mijloacelor fixe, materialelor, produselor, mijloacelor bănești și altor 

bunuri s-a efectuat pe fiecare loc de folosință/depozitare a acestora și pe fiecare gestionar în 

păstrarea căruia se află aceste bunuri, precum și pe deținătorii de bunuri. 
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Verificarea soldurilor efective s-a efectuat cu participarea obligatorie a gestionarilor. 

Inventarierea activelor fixe necorporale s-a efectuat prin constatarea existenței și 

apartenenței acestora la entitățile deținătoare, iar în cazul licențelor a fost necesară dovedirea 

existenței acestora pe baza documentelor juridice de atestare a acestor drepturi legale. 

            Inventarierea terenurilor s-a efectuat pe baza documentelor care atestă dreptul de 

proprietate asupra acestora, a documentației cadastrale și a altor documente, potrivit legii. 

Investițiile puse în funcțiune, cărora li s-au întocmit formele de înregistrare ca active 

corporale, s-au înscris în liste de inventariere distincte. 

Creanțele și obligațiile față de terți au fost supuse verificării și confirmării pe baza 

extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii, potrivit 

”extrasului de cont” sau punctajelor reciproce scrise. 

Bunurile inventariate au fost consemnate în listele de inventar, conform procesului verbal 

încheiat. În structura inventarului bunurilor format din construcții și terenuri din domeniul public 

și privat al județului Ialomița, au intervenit modificări față de anul precedent în domeniul public 

( Sala de spectacole a fost modernizată și finalizată, având  valoarea contabilă de 10.154.170,23 

lei, iar Drumul Județean 306 A Bordușelu – Ciochina - Crunți a fost reabilitat, având valoarea 

contabilă de 11.914.605,78 lei). Pentru domeniul privat, pe parcursul anului 2015, au fost 

reziliate 4 contracte de concesiune a terenurilor, după cum urmează: contractul nr. 

110/25.04.2012 încheiat cu  S.C. Giga Watt Global S.R.L. pentru suprafața de 23,9544 ha, 

contractul nr. 85/28.08.2007 încheiat cu  S.C. Agrofam Holding S.R.L. pentru suprafața  de 

425,27 ha și nr. 100/09.04.2009 pentru o suprafață de 284,04 ha și contractul nr. 108/29.07.2011 

încheiat cu S.C. Renewable Slobozia Nord S.R.L. pentru suprafața de 42,61 ha., iar la obiectivul 

de investiții ”Consolidare Spital Județean de Urgență Slobozia – etapa II”  urmare Sentinței 

civilă nr. 1445/F/03.11.2015 pronunțată de Tribunalul Ialomița în dosarul nr. 1055/98/2015, 

valoarea mijlocului fix s-a majorat cu suma de 8680,00 lei, valoarea contabilă nouă devenind 

34.788.339,55 lei). 

Au fost transmise fără plată mijloace corporale aflate în proprietatea județului Ialomița și 

în administrarea sa, conform prevederilor Hotărârii nr. 841/1995 modificată și completată de 

Hotărârea nr. 966/1998 privind procedurile de transmitere fără plată și valorificare a bunurilor 

aparținând instituțiilor publice, două autoturisme, a căror valoare de inventar a fost amortizată: 

RENAULT-KCOJCF KANGOO, având valoare de inventar de 38.390,21 lei, către Muzeul 

Județean Ialomița și SKODA 3U/SUPERB, cu o valoare de inventar de 89.820,00 lei, către 

Consiliul Local al comunei Ion Roată. 

           De asemenea, în luna decembrie a anului 2015, s-au achiziționat, 3 (trei) mijloace de 

transport: 2 (două) autoturisme DACIA LOGAN LAUREATE în valoare totală  de 102.921,45 

lei și o autoutilitară DACIA DOKKER LAUREATE în valoare de 58.066,48 lei. 

 

           Acțiunea de inventariere s-a desfășurat asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public și 

privat al județului, inclusiv cele aflate la nivelul instituțiilor subordonate, prin procesul – verbal 

de inventariere nr. 10810/15.12.2015, comisia de inventariere propunând rezultatele  acestei 

acțiuni, proces-verbal care a fost aprobat de ordonatorul principal de credite. 

          Precizăm faptul că la nivelul anului 2015, valoarea patrimoniului gestionat direct de 

Consiliul Judeţean Ialomiţa era  de 591.930.597,45 lei,  256.018,76 lei era valoarea patrimoniului 

administrat de Centrul Militar Judeţean Ialomiţa, iar 128.879,52 lei reprezintă valoarea 

patrimoniului administrat de Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” Ialomiţa.  

              Fiind de un interes mai larg, este oportun să  fie prezentat modul de utilizare a suprafaței 

de 8.697,78 ha. aflată  în patrimoniul privat al județului Ialomița, conform inventarierii de la 

sfârşitul anului 2015:   
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Localitatea 

 

Total 

suprafaţă 

 

ha. 

Suprafaţă 

concesionată 

 

ha 

Suprafaţă 

dată 

superficie 

ha 

Suprafaţă dată 

în administrare 

Oraşul de Floci 

ha 

Suprafaţă 

administrare 

proprie  

ha 

Giurgeni 4.201,69 3.410,45 0,0455 74,2565 716,8580 

Gura 

Ialomiţei 

1.879,09 - - - 1.879,09 

Vlădeni 2.617,00 1.317,39 14,1223 - 1.285,4877 

Total județ 8.697,78 4.727,84 14,1678 74,2565 3.881,4357 

 

F. Îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea  şi funcționarea aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Ialomița 

 

Temeiul legal al îndeplinirii atribuțiilor de această natură se regăsește în Legea nr.215/  

2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

după cum urmează: 

- art. 102, alin. (3.), potrivit cărora „aparatul de specialitate al consiliului judeţean este  

subordonat preşedintelui acestuia”; 

- art. 103, alin (1.) prin care se legifereaă că „preşedintele consiliului judeţean răspunde  

de buna funcţionare a aparatului de specialitate al consiliului judeţean, pe care îl conduce”, 

existând și posibilitatea delegării, prin dispoziție, a coordonării unor compartimente de 

specialitate vicepreşedinţilor sau altor persoane, în condiţiile legii; 

- art.104, alin1,lit.a și alin.2, lit.a, prin care se stipulează că, pentru funcţionarea  

aparatului de specialitate al consiliului judeţean, al instituţiilor, serviciilor şi al societăţilor 

comerciale de interes judeţean se asigură întocmirea organigramei, statului de funcţii şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare pentru toate structurile funcționale enumerate. 

 Aceste atribuții au fost preluate și detaliate în Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.   

Aparatul de specialitate este organizat ca structură funcţională permanentă, fără 

personalitate juridică şi capacitate decizională, având ca atribuţii principale executarea de fapte 

tehnico-materiale şi acte care fundamentează deciziile administrative ale autorității din punct de 

vedere al legalităţii, necesităţii, oportunităţii, eficienţei şi/sau eficacităţii, precum şi încheierea de 

acte juridice în numele judeţului Ialomiţa sau al Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

În organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa 

se aplică şi se respectă  următoarele principii: al legalităţii, al celerităţii şi eficienţei, al 

îmbunătăţirii permanente a calităţii serviciului public, al responsabilităţii şi atitudinii 

participative a personalului, al conducerii ierarhice şi al evitării subrogării de competenţă, al  

suplinirii în serviciu, în caz de necesitate, al  asigurării continuităţii serviciului și al 

transparenţei administrative.  

 Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa are organizate ca  structuri 

funcţionale: direcţii, servicii, birouri și compartimente, care sunt reprezentate grafic 

prin organigramă,  cu principalele relaţii ierarhice, numărul minim de posturi de conducere și de 

execuţie, atât pentru funcţii publice, cât şi posturi contractuale.  

Atribuțiile îndeplinite de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița au fost 

structurate și în anul 2015 în atribuții principale, care privesc toate direcțiile de specialitate și 

atribuții specifice fiecărui domeniu de activitate.  

Dintre atribuțiile principale îndeplinite de direcțiile de specialitate reținem următoarele: 

a) aplicarera şi executarea prevederilor legale, inclusiv a hotărârilor adoptate de Consiliul 

Judeţean Ialomiţa şi dispoziţiilor Preşedintelui acestuia; 
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b) participarea la elaborarea și fundamentarea proiectelor de acte administrative şi a altor 

reglementări specifice autorităţii administraţiei publice judeţene, precum şi la avizarea acestora, 

când este cazul; 

c)  elaborarea de studii, prognoze, strategii, programe, rapoarte, referate, analize, sinteze, 

statistici şi alte documente pe care se fundamentează procesul decizional al autorităţii, de 

acorduri-cadru de cooperare, asociere sau parteneriat;  

d)  acordare, la cerere, de asistenţă tehnică, juridică, economică și financiară  consilierilor 

judeţeni şi comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, consiliilor locale 

municipale, orăşeneşti şi comunale, primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, 

precum şi instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

    e)   gestionarea resurselor umane şi financiare şi utilizarea eficientă a lor pentru  

îndeplinirea programelor, proiectelor, activităţilor, acţiunilor şi obiectivelor Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

f)  participarea la elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial, 

elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice, elșaborarea de rapoarte de specialitate;  

g) asigurarea exercitării dreptului de acces liber la informaţiile de interes public, 

transparenţei decizionale şi participării active a cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite ale 

acestora la deciziile administrative; 

h) promovarea compatibilizării normelor, structurilor şi practicilor administrative 

specifice Consiliului Judeţean Ialomiţa cu cele existente în ţările Uniunii Europene.  

Potrivit organigramei aprobată/modificată/completată prin hotărâri de plenul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aparatul de specialitate este organizat în 5 (cinci) direcţii : 

-  Direcţia Coordonare Organizare, cuprinzând  Serviciul Juridic, Coordonare,  

Organizare (cu un Compartiment Juridic și Compartimentul Coordonare, Organizare), Centrul 

de Informaţii pentru Cetăţeni ( având în componență Compartimentul pentru Informaţii şi 

Relaţii Publice și Compartimentul Mass – Media) și Compartimentul Integrare Europeană, 

Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi Internaţionale;  

-  Direcţia Buget Finanţe, cu următoarele structuri funcționale: Serviciul Buget 

Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri (Compartimentul  Buget, Contabilitate, 

Compartimentul  Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Analiză şi Sinteză Bugetară, 

Compartimentul Finanţare Programe/Proiecte și Investiţi), Compartimentul Informatică și  

Compartimentul  Resurse Umane; 

- Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, cuprinzând Compartimentul 

Amenajarea Teritoriului și Urbanism și ul Monitorizare și Control; 

-  Direcţia Investiții și Servicii Public, având în structură  Serviciul Management de 

Proiect, Serviciul Investiții și Servicii Publice (Compartimentul Investiţii Publice, 

Compartimentul Servicii Publice și Compartimentul Infrastructură Mediu), Compartimentul 

Infrastructură Rutieră și Autoritatea Judeţeană de Transport;  

-    Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, unde funcționează Serviciul Achiziţii Publice, 

Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat și Compartimentul Personal Deservire, Protocol, 

Administrativ, Protecţia Muncii. 

  În mod independent, în subordinea, coordonarea şi îndrumarea directă a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa se află Compartimentul Audit Public Intern și Cabinetul  

Consilierilor Preşedintelui. 

  

F1. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Coordonare Organizare  

 

 Direcţia Coordonare Organizare desfăşoară prin structurile sale funționale atribuţii 

specifice, care, sintetic prezentate, vizează: 

 1.  asigurarea condițiilor tehnico-organizatorice pentru funcționarea Consiliului Județean 

Ialomița; 



42 

 

2. îndeplinirea atribuțiilor de natură juridică; 

3. gestionarea relațiilor publice ale Consiliului Județean Ialomița; 

4. coordonarea activităților de informare europeană și de parteneriat zonal, județean, 

regional, naţional și european la care judeţul Ialomiţa sau Consiliul Judeţean Ialomiţa este 

asociat sau invitat.  

Îndeplinirea atribuțiilor din prima categorie menționată mai sus a însemnat în anul 2015: 

a) participarea la elaborarea, definitivarea, redactarea şi tehnoredactarea proiectelor celor 

121 de  hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a celor 285 de dispoziţii ale Preşedintelui 

acestuia, urmărind îndeplinirea condiţiilor de formă şi de fond, legalitatea, oportunitatea şi 

necesitatea elaborării lor; 

b) realizarea măsurilor organizatorice privind  pregătirea şi desfăşurarea  celor 12 şedinţe 

ale Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a altor acţiuni publice ale acestuia; 

c) sprijinirea secretarul judeţului în pregătirea şedinţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

urmărind primirea şi verificarea documentelor ce se supun dezbaterii plenului autorității 

deliberative multiplicarea lor şi constituirea mapelor de şedinţă, transmiterea mapelor către 

consilierii judeţeni, mass-media şi cetăţenii sau asociaţiile legal constituite ale acestora care au 

solicitat în scris asemenea lucru, efectuarea lucrărilor de secretariat, întocmirea proceselor 

verbale ale  şedinţelor; 

d) evidenţa actelor administrative adoptate sau emise în cadrul entităţii publice  şi 

comunicarea acestora celor menționați în ele, transmiterea hotărârilor la Instituţia Prefectului-

judeţul Ialomiţa pentru exercitarea controlului de legalitate, aducerea la cunoştinţă publică a 

actelor cu caracter normativ, postarea pe pagina de internet a proiectelor de hotărâri și a 

hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Ialomița; 

e) asigurarea legătuii cu preşedinţii comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Ialomiţa pentru desfăşurarera şedinţelor comisiilor, sprijinirea acestora în formularea şi 

redactarea amendamentelor, evidenţa consilierilor judeţeni la şedinţele Consiliului Judeţean 

Ialomiţa şi ale comisiilor de specialitate; 

f) urmărirea operativă a stadiului  îndeplinirii măsurilor şi termenelor dispuse în actele 

normative ale autoritrății; 

Atribuțiile principale circumscrise domeniului juridic se referă la: 

a) reprezentarea legală şi la termen în instanţele judecătoreşti a judeţul Ialomiţa şi  

Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin împuternicirea acordată de preşedintele acestuia, pentru 

soluţionarea cauzelor în care sunt parte; 

b) elaborarea de documentaţii sau note privind aplicarea actelor normative în vederea  

realizării competenţelor autorităţii administraţiei publice de la nivel de judeţ; 

c) instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, urmărind  redactarea,  

semnarea şi depunerea la registratura instanţelor a actelor de procedură  în termenele legale şi în 

concordanţă cu calitatea procesuală, pregătirea şi depunerea la dosare a materialelor probatorii, 

reprezentarea în instanţă, analiza soluţiilor pronunţate şi exercitarea căilor de atac, dacă este 

cazul, până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârilor judecătoreşti, comunicarea 

hotărârilor judecătoreşti compartimentelor de specialitate pentru punerea în executare a acestora, 

iniţierea măsurilor necesare pentru obţinerea titlurilor executorii şi comunicarea acestora; 

d) evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, a nominalizării  

consilierilor juridici pe fiecare cauză şi reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti la 

termenele stabilite de acestea. În anul 2015 au fost pe rol 35 de dosare, din care 34 dosare civile 

și un dosat penal. S-au înregistrat 25 de dosare noi, din care unul penal. După natura cauzei, din 

34 de dosare civile, 9 au vizat pretenții (inclisiv comerciale), 2 revedicare imobiliară, 4 acțiune în 

răspundere contractuală, 3 falimnet, 3 obligația de a face, 5 anulare acte administrative (inclusiv 

contracte), 6 litigii de muncă/drepturi salariale, 2 litigii achiziții publice. La instanța de fond au 

fost soluționate 13 dosare, din care 10 în favoarea Consiliului Județean Ialomița și 3 împotrivă. 
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În 9 soluții definitive, 7 au dat câștig de cauză Consiliului Județean Ialomița și 2 au fost 

împotrivă; 

e) verificarea şi acordarea vizei de legalitate pentru toate contractele economice, civile,  

convenţiile, acordurile şi protocoalele cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, având ca titular 

județul Ialomița și/sau Consiliul Judeţean Ialomiţa, evidenţa unitară a acestora, precum şi a 

actelor adiţionale în registrul unic de înregistrare; 

f) colaborarea cu compartimentele de specialitate la întocmirea proiectelor de acte 

administrative şi/sau contracte, convenţii, acorduri, protocoale, note justificative, pe care le 

avizează din punct de vedere juridic; 

g) acordarea de consultanţă juridică, la cererea scrisă şi în limita competenţelor legale, 

compartimentelor de specialitate, consilierilor judeţeni, autorităţilor administraţiei publice locale, 

instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, persoanelor primite în audienţă de 

conducertea operativă, opiniile formulate având caracter consultativ și de îndrumare;  

h) aplicarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi a declaraţiilor de interese 

ale consilierilor judeţeni, prin persoana desemnată.   

 Gestionarea relațiilor publice ale Consiliului Județean Ialomița se realizeaă prin cele 

două compartimente ale Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni - Compartimentul pentru 

Informaţii şi Relaţii Publice și Compartimentul Mass – Media, care asigură: 

a) accesul liber la informaţiile de interes public, prin modalitățile specificate de 

lege: afișarea la sediul entității publice, postarea pe site-ul Consiliului Județean Ialomița 

www.cicnet.ro, materiale documentare și informative și altele, precum și transmiterea de 

răspunsuri la solicitările de informații de interes public. S-au înregistrat 75 de solicitări, la 62  

s-au formulat răspunsuri, 10 au fost redirecționate spre alte entități competente, iar 3 au fost 

respinse din motive obiective. Din numărul total de solictări 44 (59 %) au vizat utilizarea 

fondurilor publice. Timpul mediu de răspuns realizat în anul 2015 a fost de 10,5 zile; 

b) transparenţa decizională, prin aplicarea strictă a normelor legale din domeniu  

la elaborarea, dezbaterea și apobarea actelor cu caracter normativ (12 în anul 2015), desfășurarea 

de dezbateri publice (2 – una la Slobozia, alta la Movilița, pentru dezbaterea bugetului), 

publicarea în presa locală a 3 hotărâri de interes general pentru cetățenii județului ( stabilirea de 

taxe și tarife, prețul mediu al produselor agricole), asigurarea caracterului public al ședințelor și 

acțiunilor Consiliului Județean Ialomița etc.; 

c) activitatea de petiţii şi audienţe, în anul 2015 înregistrându-se 61 de petiții și  

17 audiențe. Din 61 de petiții, 54 au fost adresate direct de petenți, iar 7 transmise de diferite 

autorități și instituții publice. De reținut că timpul mediu de răspuns a fost de 11,5 zile, față de 

cel legal de 30 de zile, dar și că 35 de petiții (57,4 %) au fost redirecționate spre alte autorități cu 

competență în domeniile vizate, ceea ce demonstrază că o parte dintre cetățeni, dar și dintre 

autorități și instituții publice (?!) nu cunosc atribuțiile și competențele consiliilor județene;  .   

d) relaţia cu mass-media, prin derularea unor activități/acțiuni specifice:  

comunicate de presă (12), conferință de presă (1), vizite de documentare (3), invitarea la acțiuni 

publice (16) și altele, care să asigure informarea cetățenilor, creşterea vizibilităţii activităţilor şi 

acţiunilor Consiliului Județean Ialomița, dar și monitorizarea reacţiei opiniei publice şi a mass-

media; 

e) realizarea, editarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiilor de informare publică  şi a 

materialelor promoţionale pentru prezentarea judeţului Ialomiţa, (broşuri, pliante, postere, 

bannere, albume fotografice, mape de prezentare, CD, DVDetc ); 

f)   respectarea procedurilor standard pentru circuitul optim al informaţiilor publice  

sau de  simplificare a circuitului documentelor şi de reducere a termenelor de realizare şi 

asigurarea formularelor– tip pentru relaţia cu publicul; 

g) îndeplinirea atribuţiilor privind registratura generală a instituţiei, în anul 2015  

fiind alocate 11.293 numere de înregistrare, precum și funcționarea programului Intranet; 

h) primirea documentelor pentru arhivă de la structurile aparatului de specialitate,  

http://www.cicnet.ro/
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păstrarea, prelucrarea şi clasarea actelor şi documentelor cu termen de păstrare ajunse la scadenţă 

şi predarea lor la Arhivele Statului; 

        i) îndeplinirea atribnuțiilor de secretariat al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

a judeţului Ialomiţa. 

 Coordonarea activităților de informare europeană și de parteneriat se face prin 

promovarea informaţiilor cu caracter european, monitorizarea relaţiei de colaborare cu instituţiile 

publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu structurile asociative din 

administraţia publică şi ale societăţii civile, cu serviciile publice deconcentrate din teritoriu, 

dezbaterea proiectelor de convenţii, acorduri, asocieri sau programe de cooperare internaţională 

şi punerea în aplicare a obiectivelor stabilite, participarea la implementarea unor programe. 

 
F2. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Buget Finanțe 

 
 Structură specializată într-un domeniu de maximă importanță pentru luarea deciziilor 

administrative în activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia Buget Finanţe a îndeplinit și 

în anul 2015 următoarele atribuţii specifice principale:  

a) elaborarea, fundamentarea şi întocmirea proiectului de buget al judeţului  

Ialomiţa: 

≥  efectuarea lucrărilor aferente procesului bugetar în toate etapele; 

≥  elaborarea lucrărilor de analiză şi sinteză bugetară pe ansamblul judeţului; 

≥  stabilirea şi proiectarea nivelurilor veniturilor și cheltuielilor, pe surse și  

destinații,  în conformitate cu clasificația bugetară și cu structura economică și de funcționare; 

≥  stabilirea impozitelor şi taxelor locale, urmărirea şi controlul încasării acestora;  

≥  realizarea sintezei programelor aprobate ca anexă a bugetului propriu al 

judeţului;  

  ≥   repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele  

categorii de venituri ale bugetului de stat, în cadrul limitelor maxime aprobate prin legea 

anuală a bugetului de stat;   

  ≥  pregătirea lucrărilor privind virările de credite bugetare, utilizarea fondului de  

rezervă, a excedentului anilor precedenţi, a împrumuturilor; 

 ≥ proiecţia veniturilor proprii şi a celorlalte surse de venituri ale bugetului general  

al judeţului și repartizarea pe trimestre a cheltuielilor aprobate în  buget în funcţie de 

termenele de încasare a veniturilor; 

b) administrarea împrumuturilor și gestionarea datoriei publice locale în toate 

etapele de fundamentare, contractare, derulare a împrumuturilor sau a celorlalte instrumente ale 

datoriei publice a Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

c) realizarea execuţiei bugetare, prin asigurarea execuţiei de casă a bugetului  

 judeţului, constituirea şi utilizarea mijloacelor financiare, realizarea periodică de  analize, 

studii, lucrări, situaţii informative cu privire la a execuţia bugetară,  întocmirea  contului anual 

de execuţie bugetară;  

d) organizarea şi conducerea contabilității instituţiei (contabilitatea sintetică şi  

analitică) pentru operaţiunile derulate, ţinerea la zi  a contabilităţii, întocmirea în termenele 

legale a raportărilor lunare și a  situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, înregistrarea în 

evidenţele contabile a rezultelor inventarierii, implementarea financiar-contabilă a finanţărilor 

nerambursabile, gestiunea financiară a  procesului investiţional din cadrul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa , evidenţa contabilă sintetică şi analitică a elementelor patrimoniale reprezentând 

active fixe corporale, necorporale şi a celor financiare, evidenţa amortizării activelor fixe 

corporale şi necorporale; lucrările şi operaţiunile financiar-contabile cu privire la garanţiile de 

bună execuţie); 

e) gestionarea operaţiunilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata  

cheltuielilor instituţiei, exercitând controlul financiar preventiv; 
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f) administrarea sistemului informatic la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa  

(asigurarea şi dezvoltarea mijloacelor de comunicare electronică şi optimizarea fluxurilor de 

date pe suport informatics, utilizarea eficientă a resurselor informatice, identificarea şi 

asigurarea necesarului de produse software pentru compartimentele de specialitate); 

g) gestionarea resurselor umane şi a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al  

 Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin: întocmirea documentației pentru aprobarea numărului de 

personal, a organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate, precum și 

pentru instituțiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa,  efectuarea lucrărilor legate 

de recrutarea, selectarea personalului, numirea, încadrarea, promovarea, redistribuirea, 

transferarea, detaşarea, pensionarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, după 

caz, pentru personalul aparatului de specialitate, întocmirea statelor de plată lunare a salariilor 

şi a altor drepturi de natură salarială pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 

aparatul de specialitate, a indemnizaţiilor consilierilor judeţeni, precum şi a altor persoane din 

afara unităţii, gestionarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de 

evidenţă a funcţionarilor publici, precum şi a registrului general de evidenţă a salariaţilor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, evidenţa şi mişcarea 

personalului, programarea concediilor de odihnă, întocmirea programelor de perfecţionare 

profesională, implementarea prevederilor referitoare la dclarațiile de avere și declarațiile de 

interese de către funcționarii publici și personalul contractual care au obligația depunerii 

acestor declarații.  

 

F3. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism 
 

Prin specificul activității desfășurate, în anul 2015,  Direcţia Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism a asigurat: 

a) îndeplinirea atribuțiilor administraţiei publice a judeţului în domeniul urbanistic și 

amenajarea teritoriului, exercitarea şi îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de arhitect şef al judeţului, 

precum şi exercitarea prerogativei de control în domeniul urbanismului, ce revine, potrivit legii, 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

            b) elaborarea actelor de autoritate urbanistică  în conformitate cu prevederile Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și anume: 

               • întocmirea și eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de 

construire/desființare pentru lucrările care se execută pe terenuri care depășesc limita unei unități 

administrativ – teritoriale, precum și pentru lucrări care se execută în extravilanul orașelor și 

comunelor care nu au organizate structuri de specialitate în domeniul urbanismului, amenajării 

teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții; 

            • întocmirea și eliberarea avizelor pentru emiterea certificatelor de urbanism și a 

autorizațiilor de construire/desființare de către primarii orașelor și comunelor pentru toate 

categoriile de construcții, altele decât locuințele individuale și anexele gospodărești.  

c) întocmirea programului de elaborare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului prevăzute de lege în competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa,  prezentarea la avizare  

a tuturor documentelor de urbanism şi amenajarea teritoriului aflate în răspunderea autorității, 

consultarea publicului în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, aprobarea acestora;  

d) preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului la nivel 

naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor pentru teritoriile administrative ale 

localităţilor din judeţ, coordonarea dezvoltării în teritoriu a activităţilor economico-sociale şi 

reţelelor de legătură a acestora, arbitrajul între interesul individual al persoanelor fizice şi 

juridice şi interesul comunitar ori intercomunitar în spiritul legii şi al normelor de drept din 

domeniu; 
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e) implementarea măsurilor de ocrotire, conservare, valorificare şi introducere în 

domeniul public județean a patrimoniului natural, istoric, arhitectural şi urbanistic; 

f)  îmbunătăţirea vieţii oamenilor din localitățile județului Ialomița prin creşterea calităţii 

mediului construit şi amenajat, adaptat opţiunilor acestora; 

g) exercitarea controlului privind respectarea disciplinei urbanistice, pe baza obiectivelor 

programelor de control trimestriale si anuale, urmărind constatarea şi sancţionarea 

contravenţiilor în legătură cu disciplina urbanistică, potrivit legii, controlul regularizării taxelor 

pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise de Preşedintele Consiliului Județean Ialomița,  

verificarea existenţei dovezii încasării taxei privind timbrul de arhitectură, valabilitatea 

documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate. Au fost efectuate opt controale 

de fond în comunele Traian, Cocora, Ciocârlia, Bordușani, Stelnica, Gura Ialomiței, Borănești și 

Bărcănești, în vederea verificării respectării disciplinei în contrucții în unitățile administrativ – 

teritoriale menționate și s-au regularizat taxele și cotele legale aferente autorizațiilor de 

construire emise de Consiliul Județean Ialomița pentru un număr de patru beneficiari de 

autorizații de construire emise în perioada 2013 – 2014, al căror termen de valabilitate expira în 

anii 2015 – 2016.   

              Acestui domeniu se înscrie și funcționarea Comisiei Tehnice de Amenajarea 

Teritoriului și Urbanism Ialomița s-a făcut în baza Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 

65/18.09.2014 privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice și de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism Ialomița și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Comisiei. Aceasta este un organism consultativ fără personalitate juridică și are atribuții 

principale de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a 

avizului Arhitectului - Șef al Județului Ialomița pentru documentațiile de amenajare a teritoriului 

și de urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile. În cursul 

anului 2015, Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism Ialomița s-a întrunit în  4 

ședințe în cadrul cărora au fost supuse analizei și dezbaterii membrilor 8 documentații 

urbanistice. În urma analizării acestora, Comisia a fundamentat din punct de vedere tehnic 

emiterea celor 8 avize unice ale Arhitectului - Șef pentru: reactualizare de Planuri Urbanistice 

Generale (2), aprobare de Planuri Urbanistice Zonale (5), aprobare de Planuri Urbanistice de 

Detaliu (1).  

  

 F4. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Investiții și Servicii Publice 

  

Prin compartimentele de specialitate din structura funcțională a Direcţiei Investiții și 

Servicii Publice s-a asoigurat îndeplinirea atrbițiilor din următoarele domenii: infrastructură 

rutieră, investiţii şi servicii publice, infrastructură mediu,  Autoritatea Judeţeană de Transport, 

managementul de proiect . 

Compartimentul Infrastructură Rutieră  a asigurtat gestiunea informaţiilor privind starea 

de viabilitate a drumurilor şi podurilor judeţene, inventarierea şi măsurarea periodică a  

capacităţilor de trafic pe reţelele de transport rutier, elaborarea temelor de proiectare, promovarea 

obiectivelor noi şi a proiectelor de modernizare a infrastrucurii rutiere județene, verificarea 

documentaţiile pentru eliberarea "Acordului prealabil" şi a "Autorizației de amplasare și acces la 

drum", precum şi a taxelor prevăzute în hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa, întocmirea 

avizului/autorizaţiei de transport special, urmărirea stadiilor fizice la lucrările de investiţii noi, 

reparaţii curente şi întreţinere și altele. Concret, în anul 2015, așa cum s-a prezentat și într-un 

capitol anterior, în domeniul infrastructurii rutiere s-au realizat: Modernizare şi reabilitare drum 

judeţean DJ 102 H, km 66+317 – 78+862, Modernizare drum judeţean DJ 313, km 22+607 – 

35+087, Reabilitare drum județean DJ 306A Ciochina – Crunți, km 4+513 – 12+309, lucrări de 

reparații și întreținere curentă, eliberarea unui număr de 60 de Acorduri prealabile de amplasare 

și execuție lucrări în zona drumurilor județene și Autorizații de amplasare și/sau de acces în zona 
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drumurilor județene și s-au încheiat 4 contracte de utilizare permanentă a zonei drumurilor 

județene.  

Compartimentele de Investiţii şi Servicii Publice  au urmărit să identifice prioritățile 

sectoriale din 2015, în concordanță cu direcţiile stategice de dezvoltare ale judeţului și cu  

strategiile locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, pentru 

armonizarea dezvoltării teritoriale, să asigure utilizarea cu maximă eficienţă a fondurilor alocate 

pentru investiţii şi promovarea unor investiţii în reabilitarea, extinderea, modernizarea și 

întreținerea infrastructurii tehnico-edilitare. A sprijinit fundamentarea contractării sau garantării, 

în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii, participarea la 

recepţia obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local si fonduri externe, acordând atenție 

realizării parametrilor funcţionali şi de calitate, precum și încadrarea în prevederile bugetare ale 

proiectelor în structura lor tehnică. A fost întocmită și actualizată operativ banca de date 

referitoare la investiţiile realizate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, s-au monitorizat serviciile 

comunitare de utilități publice, s-a propus şi fundamentat delegarea gestiunii serviciilor publice 

de gospodărie comunală, precum şi a bunurilor aparţinând patrimoniului public din infrastructura 

tehnico-edilitară, s-a promovat conservarea, valorificarea şi dezvoltarea zonelor cu potenţial 

natural, turistic şi balnear din județul Ialomița. 

Compartimentul Infrastructură Mediu a îndeplinit atribuţii referitoare la: monitorizarea 

îndeplinirii prevederilor din planurie judeţene de gestionare a deşeurilor și a acţiunilor pentru 

refacerea, conservarea şi protecţia mediului, întocmirea de propuneri pentru programele 

guvernamentale pentru infrastructura de mediu,  conform priorităţilor din Strategia de dezvoltare 

a judeţului 2009 – 2020, organizartea unei baze proprii de date și întocmirea de rapoarte privind 

investiţiile în infrastructura de mediu și altele. A continuat și în anul 2015, monitorizarea 

”Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole 

degradate”, derulat prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru Mediu, pentru proiectele 

de reconstrucție ecologică forestieră prin împădurire a terenurilor agricole degradate din 

perimetrele de ameliorare Reviga (18,77 ha.) și  Colelia (25 ha.). De asemenea, în cadrul 

proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, în anul 2015, a avut loc recepția 

lucrărilor la obiectivul:”Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și a 

deșeurilor menajere în comuna Giurgeni, Județul Ialommița”. 

Serviciul Management de Proiect asigură îndeplinirea dispoziţiilor Legii nr.339/2007 

privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale judeţene şi locale. El are ca atribuții principale următoarele: promovarea, 

iniţierea şi implementarea de proiecte cu finanţare din bani publici şi fonduri internaţionale, 

utilizând strategiile managementului de proiect, coordonarea elaborării  cererilor de finanţare 

ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu urmărirea respectării regulilor de t, inițierea de propuneri 

pentru prevederea în bugetul general al județului Ialomița a sumelor necesare implementării 

proiectelor cu finanţare nerambursabila, urmărirea eficientizării proceselor de implementare a 

proiectelor, pentru realizarea indicatorilor și rezultatelor proiectului, derularea activităților și a 

procesului financiar, asigurarea conformităţii, controlul documentaţiei proiectelor şi păstrarea 

acestora, procesul cererilor de plată,  diversificarea metodologiilor de management adecvate 

fiecărei categorii de proiecte,  diseminarea rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes 

în judeţul Ialomiţa. În anul 2015, Serviciul Management de Proiect  a luat parte la implementarea 

a două proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă în care județul Ialomița, prin Consiliul 

Județean Ialomița, a fost aplicant (”Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice 

locale din judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante” și „e-UAT. 

Sistem informatic integrat, suport pentru dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice în 

județul Ialomița”) și a proiectului ”Programe integrate pentru resurse umane de calitate în mediul 

rural din județele Tulcea și Ialomița ”- în cadrul căruia Consiliul Județeana  avut calitatea de 

Partener 2. 
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 Autoritatea Judeţeană de Transport  a îndeplinit, în anul raportat, următoarele atribuţii 

principale: analiza propunerileor autorităţilor administraţiei publice locale, ale operatorilor de 

transport rutier sau ale asociaţiilor de operatori de transport rutier pentru actualizarea periodică a 

unor trasee şi programe de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în 

corelare cu transportul public interjudeţean de persoane existent, verificarea şi controlul modului 

de realizare a serviciilor de transport public local de persoane, prin curse regulate şi prin curse 

regulate speciale, împreună cu reprezentanţii Poliţiei Rutiere Judeţene, precum şi cu 

reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Ialomiţa, verificarea solicitărilor şi 

documentaţiei depuse de operatorii de transport rutier, în vederea emiterii licenţelor de traseu 

pentru curse regulate speciale, propunerea spre aprobarea Consiliului Județean Ialomița a 

licenţelor pentru curse regulate speciale în judeţul Ialomiţa (hotărârrle nr. 48/28.05.2015, nr. 

74/27.08.2015 și nr. 119/27.08.2015).   

 

F5. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Achiziții Patrimoniu 
 

Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  a îndeplinit atribuții pe trei coordonate principale: 

achizziții publice, patrimoniu și sectorul administrativ.  

În domeniul achizițiilor publice s-a urmărit: 

a) elaborarea programului anual al achiziţiilor publice (centralizarea necesităţilor, 

estimarea valorică a contractelor, punerea în corespondenţă cu Codul Comun Internațional 

Privind Achizițiile de Produse și Servicii, selectarea procedurii) și înregistrarea datelor rezultate 

din derularea programului; 

b) stabilirea calendarului de organizare al procedurilor de achiziţii publice;  

c) derularea procedurilor de achiziții publice ( publicare anunţ de intenţie, unde este 

cazul, elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţii publice,  publicare anunţul 

de participare/invitaţia de participare, asigurarea verificării procedurale de către instituțiile 

competente, în condiţiile legii, asigurarea transparenței procedurii, manifestarea intenţiei de 

participare la procedură a operatorilor economici interesaţi, depunerea candidaturilor, primirea şi 

deschiderea ofertelor, examinarea, evaluarea acestora, stabilirea ofertei câştigătoare şi 

adjudecarea/anularea procedurii, aprobarea raportului procedurii de atribuire de către președinte, 

întocmirea dosarului achiziţiei publice). În anul 2015, s-au derulat 537 proceduri de achiziții 

publice, din care 15 prin proceduri (licitație deschisă și cerere de oferte) și 525 prin cumpărări 

directe ;  

d)   transmiterea spre publicare în S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) a  

anunțurilor de intenție, de participare şi de atribuire a contractelor de achiziție publică, pentru 

anul raportat fiind înregistrate 140 cunpărări directe din catalogul electronic; 

e) completarea registrului de evidenţă a achiziţiilor publice şi păstrarea dosarelor 

achiziţiilor publice, în original; 

f) întocmirea raportului anual cu datele referitoare la achiziţiile publice, precum şi alte 

situaţii solicitate de Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor 

Publice, în termenul legal; 

g) întocmirtea documentaţiilor de fundamentare a proiectelor de hotărâri  ale Consiliului 

Judeţean Ialomița în domeniul achiziţiilor publice.   

 În anul 2015, au fost încheiate 5 contracte de achiziţie publică, prin licitație deschisă, a 

căror valoare totală, fără TVA, a însumat  20.621.098,85  lei. Dintre acestea, s-au înregistrat 3 

contracte furnizare produse, în valoare de 3.435.487,58 lei, 1 contract prestări servicii, în 

valoare de 5.200.634,22  lei și 1 contract de execuţie lucrări, cu o valoare de 11.984.977,05 lei.  

  Întrucât sunt de un interes public evident – dovadă stand solicitările de informații de 

interes public pe această temă! – vom prezenta statistica Programelor de distribuție a produselor 

lactate, a produselor de panificație și a merelor pentru elevii din învățământul primar și 
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gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu 

program normal de 4 ore: 

 

 O simplă însumare conduce la o valoare totală de  3.435.487,58 lei a celor 3 programe. 

 Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat și-a desfășurat activitatea îndeplinind, în 

principal, următoarele atribuții: 

a) administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului Ialomița, a căror 

valoare totală, după inventarierea de la  sfârșitul anului 2015 este de 592.315.495,73 lei, din care 

Consiliul Judeţean Ialomiţa gestionează direct un patrimoniu cu o valoare de 591.930.597,45 lei, 

în timp ce un patrimoniu în valoare de 256.018,76 lei este administrat de Centrul Militar 

Judeţean Ialomiţa, iar Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” Ialomiţa are în 

administrare un patrimoniu de 128.879,52 lei; 

b) organizarea evidenței active a domeniului public şi privat judeţean, exploatarea, 

valorificarea eficientă și inventarierea lui; 

            c) inițierea demersurilor necesare în vederea intabulării dreptului de proprietate al 

judeţului asupra bunurilor, în cazurile prevăzute de lege, în anul 2015  făcându-se înscrierea  în 

Cartea Funciară  a imobilului Canton Amara şi terenuri care nu aveau cartea funciară situate  pe 

teritoriul administrativ al comunelor Giurgeni şi Vlădeni; 

            d) gestionarea procedurilor de concesiune, închiriere, vânzare sau dare în administrare a 

bunurilor gestionate din domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa (documentaţia prevăzută 

de lege pentru organizarea licitaţiilor, proiect de contract, documentaţia aferentă derulării 

procedurilor de atribuire, arhivarea documentelor procedurii, încheierea contractelor). Pentru 

valorificarea unor terenuri agricole neproductive proprietatea privată a județului Ialomița, situate 

în extravilanul comunei Giurgeni s-a aprobat hotărârea nr.50/28.05.2015 de concesionare a lor, 

modificată prin hotărârea nr.60/02.07.2015, cu schimbarea procedurii, închiriere;  

            e) verificarea respectării destinaţiei bunurilor concesionate sau închiriate și a preverilor 

contractuale,  prezentarea rezultatului verificărilor şi propuneri în consecinţă; 

            f) iniţierea de propuneri motivate pentru trecerea unor bunuri dintr-un domeniu în altul în 

funcţie de natura, destinaţia şi uzul acestora, cu documentaţiile specifice, prezentându-le spre 

aprobare, conform legii, precum și de schimbare a destinaţiei unor bunuri mobile şi imobile din 

patrimoniul judeţului.      

Structura Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecţia Muncii întocmeşte anual 

propuneri pentru cheltuielile de aprovizionare, administrativ-gospodăreşti, transport şi protocol, 

cu defalcare pe trimestre şi luni, răspunde de integritatea patrimoniului din administrarea proprie 

şi de întreţinerea şi repararea acestuia, urmăreşte utilizarea raţională şi eficientă a bunurilor 

achiziționate, asigură depozitarea, conservarea şi distribuirea materialelor, echipamentelor şi a 

altor bunuri, cu aplicarea şi respectarea strictă a regulilor de gestiune, asigură activităţile de 
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protocol, întocmirea planului de pază al instituţiei, răspunde de activitatea de prevenire şi 

stingere a incendiilor, apărare civilă şi de protecţia muncii; 

 

 F6. Îndeplinirea atribuțiilor Compartimentului Audit Public Intern 

 

   In anul 2015, activitatea de audit public intern s-a desfășurat în baza planului  anual, 

aprobat de conducatorul autorității și s-a exercitat asupra aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Ialomita și al  instituțiilor publice subordonate acestuia, care nu au în structura 

organizatorică și funcțională compartiment de audit intern propriu. 

   Baza legală a acțiunilor de audit public intern este dată de Legea nr. 672/2002 a auditului 

public intern, cu modificările și completările ulterioare, H.G.nr.1086/2013 pentru aprobarea  

Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, Normele  metodologice 

proprii  privind exercitarea activităţii de audit public intern, la nivelul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa , avizate de Agenția Naţională Fiscală – Direcția    Regională a Finanţelor Publice 

Ploieşti, prin adresa nr.25985 /2014.  

   Cuprinderea misiunilor în planul anual s-a facut pe analiza de risc şi conform structurii  

planurilor multianuale, s-au îndeplinit integral activităţile planificate, durata medie a unei misiuni 

de audit a fost de o lună calendaristică, nu au existat actualizari ale planului anual și nu au fost 

efectuate misiuni de audit ad-hoc. 

  Activitățile auditate   în anul 2015 au vizat: 

a) activitatea  financiar-contabilă - 8 misiuni, având ca obiective organizarea registrelor  

de contabilitate, elaborarea situațiilor financiare, organizarea și efectuarea controlului financiar 

preventiv, fiabilitatea sistemului contabil, organizarea și efectuarea arhivarii documentelor 

financiar-contabile. S-au formulat recomandări privind efectuarea plăților în numerar , conform 

reglementarilor in vigoare, exercitarea controlului financiar preventiv pe toate documentele ce se  

supun vizei, efectuarea controlului inopinat al casieriei o dată pe lună, respectarea consumului de 

carburanți; 

b) activitatea de achiziții publice – 8 misiuni, urmărindu-se organizarea activității de  

achiziții publice, programul anual de achiziții publice, aplicarea procedurilor de achiziții publice 

și de atribuire a contractelor și, ca recomandări, elaborarea de proceduri operaționale formalizate 

pentru toate formele de achiziții  practicate și asigurarea transparenței în domeniu;  

c) activitatea  privind sistemul I.T., realizându-se o misiune, care a privit organizarea, 

funcționarea, implementarea, eficiența și securitatea sistemului I.T., recomandându-se 

reactualizarea fișelor de post și stabilirea de responsabilități pentru toți utilizatorii de tehnică  de 

calcul, precum și încheierea unui contract de service pentru activitatea I.T. sau angajarea unui 

salariat cu specializare în activitateraI.T.; 

         d) activități specifice instituției - 2 misiuni, una pe activitatea de urbanism si amenajarea 

teritoriului (existența principalelor proceduri pentru activitatea de urbanism și amenajarea 

teritoriului, reactualizarea planurilor urbanistice la nivelul tuturor localităților județului, 

conformitatea documentelor eliberate de compartimentul de urbanism  cu prevederile legale în 

domeniu) și alta pe  activitatea de investiții și servicii publice (participarea efectiva la 

implementarea Strategiei de dezvoltare a județului pentru perioada 2009-2020, a Master plan-ului 

județului Ialomița, a Planului județean de gestionare a deșeurilor); 

          e) activități specifice instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Ialomița, 

unde, în paralel cu  auditul de regularitate, s-a realizat și o consiliere informală, referitoare la 

modul de elaborare şi dezvoltare a Programului de control intern/managerial al fiecărei instituţii, 

elaborarea procedurilor operaţionale formalizate, implementarea standardelor de control 

intern/managerial, întocmirea Registrului riscurilor, organizarea şi funcţionarea activităţii 

Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumarea metodologică a implementării sistemului de 

control intern/managerial. 
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 F7. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Compartimentului Cabinet Consilieri  

Preşedinte  

  

Atribuţiile personalului Compartimentului Cabinet Consilieri  Preşedinte sunt stabilite 

prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa și se desfășoară pe următoarele 

coordonate: realizarea de materiale consultative,  chestionare,  analize și sinteze, care să fie 

folosite în procesul decizional al autorității, documentare în probleme de dezvoltare regională, 

integrare europeană şi alte domenii solicitate de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa sau 

de alte autorităţi publice (structuri asociative din administraţia publică locală şi ale societăţii 

civile, servicii publice deconcentrate din teritoriu, ADR Sud Muntenia, Uniunea Națională a 

Consiliilor Județene din Româania), participarea la organizarea manifestărilor iniţiate de 

Consiliul Judeţean Ialomiţa (conferinţe de presă, mese rotunde, dezbateri publice, vizite de presă, 

interviuri, imprimări audio şi video etc.), elaborarea unor puncte de vedere referitoare la 

propuneri legislative sau modificări legislative solicitate de autorităţile administraţiei publice 

centrale, structurile asociative din administraţia publică sau alte instituţii şi organizaţii. 

 

IV. Coordonarea şi controlul activităţii instituţiilor şi serviciilor publice de sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa  

 

Îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Județean Ialomița și ale președintelui acestuia de 

coordonare şi control asupra activităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate este 

prevăzută în norme din  Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: art. 91, alin. (1), lit.a și d, alin. (2) lit. 

b,c,e, alin. (5) lit. a), art.104, alin. (1), lit.a și e, alin. (2) lit.a. 

Potrivt acestora, autoritatea publică și reprezentatul ei legal au atribuții privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiilor, serviciilor publice şi societăţilor comerciale de interes 

judeţean, cărora le aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare,  organigrama și statul de 

funcţii, raporturile de muncă pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

judeţean, domeniile de intervenție: servicii sociale, cultură, educație, sănătate, evidenţa 

persoanelor, ordinea publică și alte domenii prevăzute de lege. 

Pentru realizarea programelor şi proiectelor propuse, precum şi susţinerea activităţilor  

curente, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost aprobate organigrama, statul de 

funcţii şi numărul de personal al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi s-au 

alocat fondurile bugetare necesare bunei funcţionări a acestora. 

Structura instituţiilor publice subordonate Consiliului Judetan Ialomita, la nivelul anului 

2015, a cuprins:  

a) în domeniul social : 

• Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;  

• Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi; 

b) în domeniul culturii: 

• Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița; 

• Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa; 

• Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa; 

• Muzeul Agriculturii Slobozia;  

• Muzeul Judeţean Ialomiţa;  

c) în domeniul educației: 

• Liceul tehnologic special „Ion Teodorescu” Slobozia; 

• Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița;  

d) în domeniul sănătății: 

• Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia; 

e) în domeniul evidenţa persoanelor: 
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• Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;  

f) în domeniul ordine publică: 

• Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa; 

g) în domeniul agriculturii: 

• Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa;  

h) societăți comerciale cu capital integral al județului Ialomița: 

• S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa.  

Prin dispoziția nr. 49/13.03.2015,  președintele Consiliului Județean Ialomița a delegat 

vicepreşedinţilor şi secretarului judeţului coordonarea directă a activităţii instituţiilor şi 

serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţan Ialomiţa, astfel: 

- vicepreședinte Ștefan Mușoiu: Biblioteca Județeană „Ștefan Banulescu” Ialomița,   

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Centrul 

Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, S.C. Drumuri 

şi Poduri S.A. Ialomiţa ; 

- vicepreședinte Ioan Martin: Muzeul Agriculturii Slobozia, Muzeul Judeţean  

Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, Camera Agricolă Judeţeană 

Ialomiţa;  

- secretarul județului Ialomița Adrian Robert Ionescu: Direcția Generală pentru 

Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița,  Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi, 

Liceul tehnologic special „Ion Teodorescu” Slobozia, Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Ialomița.  

 

A. Instituții publice din domeniul social 

 

A1    Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița; 

            

Instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea 

Consiliului Judeţean Ialomiţa prin Hotărârea nr. 23 din 25.07.1997  şi reorganizată prin 

Hotărârea nr. 35 din 30.11.2004, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Ialomiţa are misiunea de a  implementa  la nivelul judeţului  măsurile de asistenţă socială în 

domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum şi a oricărei persoane aflate în nevoie și de a dezvolta şi diversifica serviciile 

sociale  specializate, în funcţie de nevoile identificate la categoriile de persoane sus-menționate.  

La sfârşitul anului 2015,pentru  îndeplinirea misiunii sale, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa era organizată în 31 de structuri funcționale și alte 17 

substructuri specializate (birouri, servicii, centre pentru copii si adulţi), cu un număr de 648 de 

posturi prevăzute în organigramă, din care 503  posturi ocupate (77,6 %),  configurarea funcțiilor 

reținând 28 funcţii de conducere şi 475 funcţii de execuţie.  

 Activitatea desfășurată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Ialomiţa are două coordonate principale: protecția copilului și protecția persoanelor adulte. 

 Obiectivele urmărite în domeniul PROTECȚIEI COPILULUI, sintetic prezentate, 

sunt: 

1. Prevenirea separării copilulului de familie, realizată prin: 

1.1. Acordarea de ajutoare materiale (alimente) la 4 familii aflate în situaţie de risc, cu  

16 copii; 

1.2. Prevenire prenatală, prin consiliere și distribuire de materiale contraceptive la 62 de  

fete ; 

1.3. Asigurarea de servicii în regim de zi/săptămânal prin intermediul centrului de zi din 

 cadrul Complexului  de Servicii Urziceni. (29 copii din familii aflate în dificultate) și Centrului 

Maternal Slobozia ( 39 cupluri mama-copil). Dintre acești copii aflaţi în situaţie de risc, 16 au 

fost reintegraţi împreună cu mama în familia extinsă, 12 plasaţi în servicii de tip rezidenţial și 1 
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în plasament familial ;  

  1.4. Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, datele 

transmise de primării arătând că 802 copii au un părinte sau ambii părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate, 139 copii sunt  în evidenţa DGASPC Ialomiţa cu aplicarea următoarelor măsuri de 

protecţie specială: 15  plasaţi la asistenţi maternali profesionişti, 17  în centre de plasament, 101  

la rude până la gradul IV  și  6   la alte familii/persoane;  

   1.5. Consilierea psihologică şi juridică a copiilor şi familiilor aflate în situaţie de risc,  

activitate realizată în special prin intermediul specialiştilor Complexului de Servicii Comunitare 

pentru Protecţia Copilului Slobozia, unde s-au înregistrat 254 de sesizări, au fost consiliate 401 

persoane în 574 de ședințe de consiliere, iar în 23 de cazuri copiii au fost asistați în cadrul 

audierilor de către poliţie; 

      2. Evaluarea copilului aflat în situaţie de risc şi stabilirea unei măsuri de protecţie  

            2.1. Soluționarea cazurilor noi de protecție a 182 copii, prin  plasamente: în instituţii 

(48), la asistenți maternali profesioniști (2), la rude până la gradul IV (54), la alte 

familii/persoane (10) și supravegheri specializate în familie (68). Din cele 182 cazuri noi, 

măsurile de protecţie specială s-au instituit cu acordul părinţilor (120) şi au fost soluţionate în 

cadrul Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, iar 62 de instanţa de 

judecată - Tribunalul Ialomiţa;  

2.2. Măsuri de protecție de tip familial, care au vizat 457 de cazuri, soluționate prin 

plasarea la 81 asistenţi maternali angajaţi de  DGASPC Ialomiţa a 93 copii, la rude până la 

gradul IV 309 copii și 55 la alte familii/persoane; 

2.3. Măsuri de protecţie de tip rezidenţial, din cele 215 de cazuri existente la sfârşitul 

anului raportat, 28 de copii au fost plasaţi în centre de primire în regim de urgenţă, 181  copii/ 

tineri în centre de tip clasic şi familial  și  6 copii/tineri la Fundaţia “Cuvioasa Paraschiva” 

Slobozia. Direcțiile pe care s-a acționat au fost: 

• Plasamentele în regim de urgenţă s-au făcut la Centrul de Primire în Regim de 

Urgenţă Copil 0 - 3 ani Slobozia (37 de copii beneficiari, din care, în urma reevaluărilor 

efectuate,  3 au fost reintegraţi în familia biologică, 10 plasaţi la asistenţi maternali profesionişti, 

2  încredinţați în vederea adopţiei, 2  plasaţi în servicii de tip rezidenţial și 3 la familii/persoane) 

și  Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 3 - 18 ani Slobozia, care a găzduit 53 copii, iar 

în urma instrumentării acestor cazuri, 13 au fost  reintegraţi în familia biologică, 23 plasaţi în 

centre de plasament, 4 transferaţi la DGASPC-urile de domiciliu, 2 în plasament familial.  

 • Plasamente în centre de tip clasic şi familial, de care, în cursul anului 2015,  au 

beneficiat  212 copii/tineri, iar la sfârșitul anumilui numărul acestora era de 181, plasați în centre 

de plasament de tip clasic – 75 (Centrul de Plasament nr.2 Slobozia -17, Centrul de Plasament 

nr.3 Slobozia.-29, Serviciul rezidențial din cadrul Complexului de Servicii Urziceni – 29)  și în 

case de tip familial -106, din care:13 la Casa de Tip Familial “MARIAN” Slobozia, 14 la Casa 

de Tip Familial “RALUCA” Slobozia, 14 la Casa de Tip Familial “CRISTINA” Slobozia, 13 la 

Casa de Tip Familial “BOGDAN” Țăndărei, 14 la Casa de Tip Familial “GABRIELA” Fetești și 

38 la Complexul de Servicii pentru Copilul cu Handicap Slobozia. 

 • Plasamente la Fundaţia “Cuvioasa Paraschiva” Slobozia – 6 copii/tineri; 

2.4. Protecția copilului care a săvârșit fapte cu caracter penal, dar nu răspunde penal a  

însemnat înregistrarea în anul 2015 a 68 de cazuri, din care 9 cu antecedente. După fapta comisă, 

45 de cazuri au fost de furt, 16 distrugere bunuri, 2 vătămare corporală, 2 relaţii sexuale cu 

minori și 3 folosirea de materiale pirotehnice. 

3. Protecția copilului prin adopţie reprezintă o măsură care, la nivelul anului 2015, a 

Înregistrat 25 de adopții definitive, pentru 28 de copii instanţa a constatat adoptabilitatea, 30 

de  persoane /familii au fost atestate, 8 persoane /familii sunt atestate și în aşteptarea unui 

copil, iar 6 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei; 

4. Acordarea de servicii copiilor cu dizabilităţi a vizat în anul 2015 următoarele aspecte: 

 4.1.Evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap, situația statistică înregistrând  
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1246 de copii cu dizabilităţi evaluaţi socio-medico-psiho-pedagogic pe parcursul anului, 206 

cazuri noi intrate în cursul anului și 1186 de  copii cu dizabilităţi încadraţi în grad de 

handicap la sfârșitul anului, din care 595 cu gradul grav, 208 cu gradul accentuat, 381 cu gradul 

mediu și 2 cu grad ușor; 
 4.2. Protecţia specială a copiilor cu dizabilităţi aflaţi în situaţie de risc (1186) s-a 
realizat prin integrarea în familia biologică – 1052, plasament familial – 33, plasament la 
asistenți maternali – 56 și plasament în centre – 45; 
 4.3. Eliberare acordurilor pentru indemnizaţie sau asistent personal, înregistrându-se 
pe parcursul anului 2015 un număr de 107 acorduri pentru indemnizaţii şi un număr de 74 
acorduri pentru asistenţi personali, pentru copiii încadraţi în gradul grav de handicap. Dintre 
aceștia, 247 copii beneficiau la sfârșitul anului 2015 de indemnizație pentru persoană cu 
handicap și 295 de asistent personal; 

             4.4. Servicii de recuperare a copiilor cu dizabilităţi au fost acordate pentru 189 de copii, 

prin Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia, cuprinzând 

activităţi de recuperare şi reabilitare în conformitate cu planul de recuperare, socializarea şi 

stimularea integrării în comunitate , consilierea şi susţinerea familiilor, transportul de la 

domiciliu la centrul de recuperare pe 3 rute, îngrijirea a unui număr mediu de 52 copii/săptămână 

care servesc masa în cadrul centrului, asistenţă medicală pe durata şederii copiilor în centru și 

asistenţă social. 

              PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE s-a realizat prin următoarele măsuri: 

              1. Pregătirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului pentru viaţa 

independentă, prin găzduirea pe o perioada determinată în cadrul Centrului de protecţie 

temporară pentru tinerii care părasesc centrele de plasament, localizat î n orasul Fierbinţi și 

unde, în anul 2015, au beneficiat de serviciile acestuia 19 tineri, iar la sfârşitul anului mai erau 

găzduiţi 12 tineri.   

              2. Susţinerea persoanelor victime ale violenţei în familie, prin serviciile oferite în 

cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie 

Slobozia, cu o capacitate de 9 locuri, dar care, în anul raportat, a oferit servicii pentru 23 

persoane, din care 15 adulți și 8 copii; 

             3. Reinserţia socială a persoanelor fără adăpost, prin serviciile oferite de Centrul 

Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adapost Slobozia, cu o capacitate de 24 locuri, în anul 

2015 înregistrându-se 70 de persoane adulte beneficiare (din 75 de cereri de găzdfuire), 24 

provenind din mediul urban și 46 din rural;. 

               4. Oferirea de servicii persoanelor adulte cu handicap s-a realizat prin: 

       4.1.Evaluarea persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea încadrării în grad de 

handicap, activitate deosebită, în anul  2015 fiind evaluate 4002 persoane în vederea încadrării 

în grad de handicap, din care 1350 au fost cazuri noi. Distribuţia persoanelor adulte cu 

handicap pe grade de handicap la 31.12.2015 înregistra: 2903 handicap grav, 4521 handicap 

accentuat, 812 handicap mediu și 127 handicap ușor. În evidenţa Serviciului de Evaluare si 

Asistenţă Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap , la sfârşitul anului 2015, se aflau un 

număr de 8363  persoane adulte cu handicap (din care 235 persoane instituționalizate, ceea 

ce înseamnă o creștere cu 32 % față de 2006;  
                4.2. Eliberarea acordului pentru indemnizaţie/asistent personal, pe parcursul anului 
2015 finnd eliberate 498  acorduri pentru îndemnizaţie şi 108  acorduri pentru asistent 
personal , pentru persoanelor adulte cu  handicap grav. La sfârșitul anului 2015, beneficiau de 
indemnizație pentru persoană cu handicap 1403 adulți și de asistent personal, 468 adulți; 
                4.3. Asigurarea de servicii de recuperare  pentru 114 persoane în cadrul Centrului de 

Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia, constând în servicii de fizioterapie, 

consiliere psihologică pentru susţinerea beneficiarilor şi familiilor acestora, masaj terapeutic şi 

kinetoterapie, asistenţă medicală; 

                4.4. Găzduirea în regim rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap prin Centrul de 

Ingrijire şi Asistenţă Slobozia, numărul total de beneficiari însumând 171 persoane adulte cu 
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handicap, la sfârșitul anului 2015 fiind înregistrați 137 de beneficiari. De menționat că, pe 

parcursul anului raportat, au fost înregistrate 73 cereri de găzduire, din care 31 s-au soluţionat 

prin internarea în centru, 29 au rămas în curs de rezolvare și 13 cereri au fost retrase; 

                4.5. Găzduirea în regim rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap neuro-psihic  

s-a făcut, începând cu luna septembrie 2014,  prin  Centrul de Recuperare și Reabilitare 

Neuro- Psihică pentru Adulți Movila, realizat printr-un proiect cu finanațare europeană 

nerambursabilă accesat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3, 

„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.2”Reabilitare/modernizare/dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. În anul 2015 au beneficiat de serviciile Centrului  

43 persoane adulte cu handicap, dintre acestea 41 fiind înregistrate și la finele anului; 

                5. Furnizarea  de servicii specializate pentru persoanele vârstnice aflate în situaţie 

de risc a fost asigurată prin: 

       5.1. Caminul pentru Persoane Vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu, unde  au 

beneficiat de servicii 100  persoane vârstnice, numărul acestora fiind de 78 , la sfărșitul anului 

2015. Au fost  53 de cereri de institutionalizare,  din care 28 au fost soluţionate prin internare, 7 

cereri au fost  retrase și 18 cazuri sunt în curs de rezolvare; 

                  5.2. Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi a găzduit  55 de  persoane 

vârstnice, la finele anului 2015 înregistrându-se 49 de beneficiari. De reținut și aici, cele 26 

cereri de instituţionalizare, din care 6 au fost soluţionate prin internare, 8 cereri au fost retrase şi 

12 dosare sunt în curs de rezolvare; 

                   5.3. Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia, realizat printr-o finanțare 

europeană nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 

Prioritară 3, „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.2 ”Reabilitare/modernizare/ 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, a asigurat servicii pentru 440 de 

persoane, constând în activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, activităţi de informare 

prin citirea zilnică a presei, cărţi și  reviste, terapie ocupaţională, asistenţă şi consiliere, asistenţă 

socio-medicală şi activităţi sociale, culturale, recreative. 

                Desigur, realizarea tuturor asemenea servicii presupune un menagement performat și 

reurse financiare semnificative. Contul de execuţie al DGASPC Ialomiţa, pe surse de finanţare 

la data de 31.12.2015 se prezintă astfel: alocaţii de la bugetul de stat 45.369.221,49 lei, din 

care: 32.381.344,09 lei pentru asistenţă socială, alocaţii/ subvenţii de la bugetul local 

5.226.660,76 lei, venituri proprii din contribuţii 1.164.334,20 lei, donaţii şi sponsorizări 

31.544,97 lei, fonduri europene nerambursabile 2.783.852,82 lei, ceea ce înseamnă un total 

al veniturilor de 54.575.614,24 lei, egal cu plățile efectuate.  

Fondurile primite cu destinaţie specială pentru persoanele cu handicap , de la bugetul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale au fost de 32.381.344,09 lei, cu următoarele 

destinații: indemnizaţie lunară pentru persoana cu handicap 17.405.833 lei pentru un număr 

mediu lunar de beneficiari de 6997 persoane, bugetul complementar pentru persoana cu handicap 

- 8.709.984,50 lei pentru 8619 beneficiari/lună, indemnizaţie însoţitor - 5.397.958,00 lei, pentru 

607 beneficiari/lună, transport - 545.548,50 lei pentru 566 beneficiari/lună, taxe - 235.866,92 lei, 

pentru 6602 beneficiari/lună, dobânzi la credite pentru autoturisme - 82.138,17 lei pentru 39 

beneficiari/lună și alocaţie de hrană pentru copilul HIV- SIDA - 4.015 lei pentru 1 beneficiar/ 

lună.  
Conform Ordinului 467/2009, contribuţia de întreţinere datorată de persoanele asistate 

cu handicap sau susţinătorii legali ai acestora, din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă 

Slobozia ,a fost stabilită în cuantum de 602 lei/beneficiar, iar, conform Legii 17/2000,cu 

modificarile si completarile ulterioare și Hotarârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 84/ 

11.12.2014, costul mediu lunar de intreţinere pentru anul 2015, a persoanelor vârstnice din 

centrele de la Balaciu si Fierbinţi a fost stabilit la suma de 750 lei/beneficiar. Prin hotărârile nr. 

115 și 116 / 17.12.2015 au fost stabilite costurile medii lunare pentru anul 2016. 
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   Obiectivele de investiţii realizate de DGASPC Ialomița în anul 2015 au fost:  

Obiective de investiţii realizate Plăţi lei 

A. CHELTUIELI DE CAPITAL 

1. Actualizare documentație tehnico-economică “Recompartimentări 

interioare și montare lift exterior” Centrul pentru Persoane Vârstnice 

Fierbinți 

    19.000 

2. Studii geotehnice și expertize tehnice la Centrul de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihică pentru Adulți Movila 

    14.480 

3. Licențe și program informatic nevăzători     28.739,93 

4. Reparații capitale acoperiș Cămin  pentru Persoane Vârstnice „ing. 

Vadim Rusu” Balaciu 

 209.416,28 

5. Dotări cu 4 mașini curățat cartofi 

 

   16.796,03 

 TOTAL (A) 288.432,24 

B. PROIECTE CU FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE DE LA UNIUNEA 

EUROPEANĂ 

1. Solidar-recunoaștere si demnitate pe piata muncii din Regiunea Sud-

Muntenia  

1.247.835,19 

2. Calificarea meseriasilor traditionali romi 1.263.345,81 

3. Proiectul „Reteau judeteana VIP – Voluntariat -  Intiative – 

Profesionalism pentru integrarea scolara si sociala a copiilor 

vulnerabili” 

   272.671,82 

TOTAL(B) 2.783.852,82 

TOTAL GENERAL INVESTIŢII 2015 3.072.285,06 

În anul 2015, managementul resurselor umane a fost unul deosebit la nivelul DGASPC 

Ialomița, semnificativ fiind faptul că 240 de angajați au urmat diferite forme de perfecționare 

profesională: 65 specialiști au participat la cursul de formare profesională desfășurat online 

„Instruire pentru furnizarea de servicii moderne”,  12 fochiști a cursului de formare 

profesională Autorizare fochiști clasa C CF PT CR8 2009 și CF PV 24C – 1085/17.09.2012, un 

număr de 9 psihologi la cursul de perfecționare Conferința internațională „De la cunoaștere la 

intervenție în psihologie”, 22 asistenți medicali la cursul de perfecționare „Măsuri de depistare 

precoce a cancerului”, 12 șefi centre la cursul de perfecționare „Cadrul tehnic PSI”, 24 șefi 

servicii și 2 inspectori de specialitate la cursul de perfecționare „Manager îmbunătățire 

proces”, 96 angajați la cursul de perfecționare „Noțiuni de igienă”.  

Tot în anul raportat, DGASPC Ialomița, în calitate de aplicant, a finalizat proiectele: »  

 •   „Solidar - recunoaștere și demnitate pe piața muncii din Regiunea Sud-Muntenia”,  

ID 124561, cu o valoare totală eligibilă de 2.011.816  lei, finanțarea nerambursabiă eligibilă de 

1.971.579,68 lei, iar 40.236,32 lei a reprezentat contribuția la proiect asigurată, conform 

Acordului de parteneriat nr. 12451/01.08.2014,  de partenerul  Asociația Centrul de Resurse și 

Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS. S-a înregistrat, față de grupul țintă inițial de  240 

persoane,  un număar de 354 persoane (92 persoane de etnie romă; 228 de persoane care provin 

din familii cu mai mult de 2 copii, inclusiv monoparentale și 34 voluntari) în grupul țintă final; 

  • „Calificarea meseriașilor tradiționali romi ,ID 124568, cu o alocare totală eligibilă de 

1.798.218 lei, din care valoarea  finanțării nerambursabile eligibile este de 1.762.253,64 lei, iar 

contribuția DGASPC  - 35.964,36 lei.  Grupul țintă a vizat: 260 de persoane, din care 5 angajați, 

205 persoane de etnie romă, 5 personal al autorităților administrației publice locale, 5 personal 

ONG, 10 familii monoparentale și 30 familii cu mai mult de 2 copii. Dintre aceștia, 205 persoane 

au beneficiat de cursuri de calificare. 

 Se află în derulare, proiectul „Reteau judeteana VIP – Voluntariat -  Inițative – 

Profesionalism pentru integrarea scolară și socială a copiilor vulnerabili”, cu o valoare totală 
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de 580.005,00 lei, accesat prin Programul RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și 

inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea 

incluziunii sociale”, Apelul „COERENT”, finanțat prin Granturi SEE 2009 – 2014, având ca 

beneficiari 590 de persoane, din care 255 de reprezentanți ai administrației publice locale și alte 

instituții publice, 10 reprezentanți ai ONG-urilor, 10 reprezentanți ai sectorului privat (altul decat 

ONG), 15 reprezentanți ai grupurilor de inițiativa și 300 de persoane din grupuri vulnerabile.  

 

A2    Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi 

 

Începându-și activitatea în  aprilie 2012, Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi 

dispune de două secții rezidențiale pentru pacienți cu un număr total de 35 de paturi. 

Din data de 1 iunie 2015, Ministerul Sănătății a suplimentat bugetul unității cu sumele 

necesare activității medicale din secția B, cu 20 de paturi, astfel încât instituția funcționează la 

capacitatea proiectată (35 de paturi).  

Pentru desfășurarea activității medicale din secția B, CAMS Fierbinți a angajat, cu 

parcurgerea procedurilor în vigoare, un număr de doi asistenți medicali și un număr de doi 

infirmieri, posturi vacante aflate în statul de funcții al unității, iar pentru cheltuielile ocazionate 

de începerea activității în această secție, Consiliul Județean Ialomița a suplimentat bugetul alocat  

CAMS Fierbinți cu 70.000 lei, reprezentânt cheltuieli de personal și cheltuieli materiale. 

Totalul cheltuielilor efectuate în anul 2015 pentru activitatea CAMS Fierbinți a fost de 

1.254 mii lei, finanțate de Consiliul Județean Ialomița cu 868 mii lei, cu 246 mii lei de Ministerul 

Sănătății, iar alți 140 mii lei fiind din venituri proprii. Destinația acestora a fost pentru  cheltuieli 

de personal (255 mii lei – CJ Ialomița și 180 mii lei Ministerul Sănătății), cheltieli materiale și 

servicii (cheluielile cu energia și combustibilul, cheluieli pentru hrană și servicii, alte cheltuieli). 

În anul 2015 CAMS Fierbinți a avut un număr de 53 de pacienți, internați pe perioade 

cuprinse între 3 zile și 8 luni. Gradul de ocupare pentru întreg anul 2015, calculat la 35 de paturi 

și în condițiile în care secția B a fost deschisă începând cu 1 iunie, a fost de aproximativ 75 %. 

Pentru creșterea eficienței energetice, în anul 2015, CAMS Fierbinți a demarat 

procedurile pentru realizarea unui asemenea proiect,  care privește atât energia electrică, cât și 

cea termică în clădirile funcționale ale instituției  

 

B. Instituții publice din domeniul culturii 

 

Planul strategic de implementarea a politicilor culturale al Consiliului Judeţean Ialomiţa 

are ca reper prioritar programul intitulat generic „Ialomiţa - dintotdeauna, pentru totdeauna”, 

prin care se încurajează modalităţile active de relaţionare cu valorile patrimoniului natural, 

cultural şi istoric al judeţului Ialomiţa, redescoperirea judeţului Ialomiţa ca un ţinut cu 

personalitate specifică şi reprezentativă pentru un anumit tip de viaţă şi civilizaţie românească, 

precum și cunoaşterea veridică şi obiectivă a fenomenelor istorice complexe, a potenţialului 

creator al trecutului nostru milenar, relevând istoria, cultura şi civilizaţia câmpiei ialomiţene. 

Se urmărește prin acest program multianual readucerea în memoria afectivă a 

momentelor istorice şi personalităţilor cu rezonanţă naţională şi chiar internaţională consemnate 

pe aceste meleaguri, înţelegerea lor din perspective inedite, o abordare nouă, modernă a 

obiectivelor cu real potenţial istoric, cultural şi turistic, transformarea lor în repere prioritare de 

revelaţie spirituală autentică, dar şi de resurse de dezvoltare locală şi mijloace de promovare a 

specificităţii şi imaginii judeţului. 

În acelaşi timp, se îndeplinește una dintre priorităţile stabilite prin Strategia de 

dezvoltare economico-socială a judeţului Ialomiţa în perioada 2009 – 2020, de valorificare a 

patrimoniului cultural ialomiţean şi a specificităţii lui în raport cu valorile naţionale şi europene, 

de a contribui, activ şi permanent, la construcţia propriei noastre realităţi şi identităţi.  Nu în 

ultimul rând, suntem la fel de interesaţi de crearea unor atitudini civice şi morale constructive, 
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prin care să se identifice, definească şi argumenteze credibil o nouă percepţie asupra a ceea ce 

este deosebit sau unic în zestrea spirituală ialomiţeană, precum şi integrarea valorilor civilizaţiei 

ialomiţene în schimbul şi circuitul cultural naţional şi european. Ca obiectivele specifice, 

implementarea programului „Ialomiţa - dintotdeauna, pentru totdeauna” de toate instituțiile 

publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița urmărește creşterea 

semnificativă a numărului şi calităţii evenimentelor culturale desfăşurate, a diversităţii tematice, 

modului de organizare, a grupurilor-ţintă vizate şi a ariei de cuprindere, a rolului lor educativ în 

rândul publicului, a impactului cognitiv şi emoţional. Dezvoltarea acţiunilor în parteneriat 

interinstituţional aduce  creșterea impactului acţiunilor organizate, consolidează cultura 

partenerială, diversifică mijloacele de diseminare a informaţiei culturale semnificative pentru 

judeţul Ialomiţa, prin integrarea lor într-o strategie comunicaţională coerentă. 

Aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr.189/2008 șrivind managementul 

instituțiilor de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1301/2009  pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de 

organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelul-cadru al caietului de obiective, 

modelul-cadru al raportului de activitate, precum și modelul-cadru recomandat pentru contractele 

de management pentru instituțiile de cultură a condus la elaborarea și adoptarea  unui număr de 6 

hotărâri ( nr.29.31.03.2015, nr,42-44/28.05.2015, nr.56/02.07.2015, nr.73/23.07.2015) al 

Consiliului Județean Ialomița pentru desfășurarea procedurilor legale referitoare la 

managementul instituțiilor de cultură subordonate. 

 

B1.   Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița 

 

 În temeiul prevederilor Legii Bibliotecilor  nr. 334/2002, republicată   și a celor din 

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița este o bibliotecă de drept public,  

cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Judeţean Ialomița. Ea face parte integrantă 

din  sistemul informaţional naţional și este cea mai mare structură infodocumentară din judeţul 

Ialomiţa, adresându-se tuturor membrilor comunităţii locale.   

  Finanţarea Bibliotecii Județene „Ștefan Bănulescu” Ialomița  se realizează din 

subvenţii acordate din bugetul general al județului Ialomița aprobat anual de Consiliul Județean 

Ialomița, iar fondurile de finanţare se nominalizează distinct în aceste bugete. De asemenea, instituția 

poate fi finanţată şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin 

donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri. 

Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița  are misiunea de gestionare 

sistemică  a informației prin constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea  şi conservarea 

colecțiilor cu caracter enciclopedic,  al altor documente specifice de bibliotecă şi baza de date 

pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.  

Printre  obiectivele principale urmărite de Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” 

Ialomița în anul 2015 se rețin următoarele:  
a) colecţionarea categoriilor de documente strict necesare organizării activităţii de  

informare, documentare  şi lectură, corespunzător dimensiunii şi structurii socio-profesionale a populaţiei 

judeţului Ialomița (deţine colecţii proprii de peste 230.000 documente şi baze specifice de date); 

b) completarea curentă și retrospectivă a colecțiilor deținute, dezvoltarea lor periodică, prin  

achiziţionarea de titluri din producţia editorială curentă, facilitarea schimbului interbibliotecar; 

c) evidența globală și individuală a documentelor și prelucrarea lor bibliografică,  

precum și organizarea instrumentelor de comunicare a colecţiilor cu caracter enciclopedic în sistem 

tradiţional şi informatizat, îndrumarea utilizatorilor în folosirea acestor resurse de informare, documentare 

şi orientare în sistemul de servicii al bibliotecii; 

d) împrumutul cărților pentru studiu, informare și lectură la domiciliu sau în sălile de lectură  

și oferirea unor servicii de informare bibliografică şi documentară; 
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e) conservarea bunurilor culturale de patrimoniu, precum și a documentelor cu regim de 

Depozit legal constituite în colecții speciale; 

f) inițierea de programe/proiecte/activități/ acțiuni și forme de cooperare și/sau parteneriat  

pentru dezvoltarea și diversificarea serviciilor de bibliotecă oferite publicului; 

g) coordonarea  activității  bibliotecilor publice – municipale, orăşeneşti şi comunale  

din județul Ialomița prin acţiuni specifice de îndrumare metodologică și profesională, evaluare, 

desfășurare de proiecte, programe şi activităţi culturale, precum și de aplicare unitară a normelor 

biblioteconomice.  
Prin adaptarea strategiei  manageriale către consolidarea și diversificarea principalelor direcții  

ale activității instituției și punând accent pe calitatea actului cultural, Biblioteca Județeană 

„Ștefan Bănulescu” Ialomița  a acționat pentru adecvarea activității profesionale a instituției la 

dezideratele culturale cuprinse în ,,Strategia de Dezvoltare a judeţului Ialomiţa“ și în obiectivele 

programului „Ialomița, dintotdeauna pentru totdeauna”.  

A dezvoltat colaborări și parteneriate permanente cu entități publice și private din 

domeniu, cu scopul de a cultiva  şi stimula interesul pentru lectură, de a forma un comportament 

de utilizator activ al resurselor documentare şi al serviciilor de bibliotecă. Colaborările cu 19 

autorități și instituţii publice locale şi judeţene, cu 20 de unități de învățământ și cu alte 3  entități 

associative confirmă rolul educaţional şi cultural pe care Biblioteca Judeţeană „Ştefan 

Bănulescu” Ialomiţa îl are în comunitate, dar şi acela de factor de coeziune socială prin afirmarea 

identităţii culturale a locuitorilor.  
 Pe plan naţional, Biblioteca Judeţeană a colaborat cu:  Federaţia Română a Asociaţiilor, 

Cluburilor şi Centrelor UNESCO (FRACCU), Uniunea Scriitorilor din România, Asociaţia 

Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, Asociaţia Bibliotecarilor din 

România, Fundaţia IREX România, Junior Achivement Romania , Visa Europe, ECDL România, 

a implementat Programul naţional de educaţie financiară BaniIQ (486 de utilizatori instruiți 

în bibliotecile publice din județ) și programul BANII PE NET - Informarea şi pregătirea 

cetăţenilor pentru comerţul online (378 de utilizatori instruiți  în bibliotecile publice din 

județ).  

De asemenea, programul multianul BIBLIONET, desfășurat sub forma unui parteneriat 

între IREX (International Research and Exchange Board) - SUA, ANBPR (Asociaţia 

Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România), Biblioteca Judeţeană “Ştefan Bănulescu” 

Ialomiţa, autorităţile locale şi judeţene,  a beneficiat de o investiţie de 1.256.832,11 lei în 

Ialomița și funcţionează în 51 de biblioteci publice din județ. 

Sintetic, lista programelor/proiectelor desfășurrate în anul 2015 cuprinde: 

programul:Constituirea, organizarea, evidența și dezvoltarea colecțiilor (Proiectul: 

Constituirea, organizarea, dezvoltarea și completarea colecțiilor, Proiectul:Informatizarea bazei 

de date), programul: Publicitarea și promovarea colecțiilor și serviciilor de bibliotecă 

(Proiectul: Activități specifice, Proiectul:Salonul anual de carte, Proiectul:Manifestări 

interdisciplinare, Proiectul:Biblioteca vine la tine, Proiectul: Artele spectacolului, Proiectul: 

Editorial), programul: Coordonarea bibliotecilor publice din județ.  

Programele culturale desfășurate în anul raportat au avut ca scop continuarea 

manifestărilor tradiţionale ale bibliotecii, atragerea de noi utilizatori şi continuarea colaborărilor 

cu caracter interdisciplinar. Pe lângă SALONUL ANUAL DE CARTE, au fost organizate 

manifestări culturale prilejuite de evenimente istorice şi literare, aniversări şi comemorări, 

materializate în expoziţii de carte, lansări, prezentări, întalniri cu autori şi editori, dezbateri, 

spectacole, etc.  

Evenimentul reprezentativ al Bibliotecii Județene „Ștefan Bănulescu” Ialomița, înscris 

sub egida programului județean „Ialomiţa - dintotdeauna, pentru totdeauna”, rămâne 

SALONUL ANUAL DE CARTE, ajuns în octombrie 2015 la XXIV-a ediție. Publicul a putut 

vedea în expoziţie peste 600 de titluri noi de carte şi 100 de documente audio-vizuale,  într-un 

mod de etalare, poate unic în România de astăzi: panotarea cărţilor şi suspendarea cd-urilor de 
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plafonul încăperii. Elementul de noutate din anul 2015 l-a constituit itinerarea salonului, din cele 

15 evenimente, 5 s-au desfășurat în afara Sloboziei și anume la bibliotecile din Miloșești, 

Stelnica, Maia, Fetești și ls situl arheologic Orașul de floci din Giurgeni, pentru a aduce la 

cunoștința comunităților lectura, cărţile şi activităţile bibliotecii. Achiziţiile expuse în cadrul 

salonului, sunt produsul a peste 20 de edituri (RAO, Humanitas, Nemira, Curtea Veche, Polirom, 

Meteor Press, Paralela 45, Corint, Litera, Tipo Moldova, Didactică și Pedagogică, Crime Scene 

Press, Dacoromână, Orizonturi, Trei etc), . dar şi ale editurilor ialomiţene: Helis, Star Tipp, 

Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor. Ansamblul celor 20 de panouri expoziţionale a fost 

completat de 7 vitrine, etanşeizate, ce conţineau documente de referinţă, enciclopedii, dicţionare, 

albume sau cărţi de format mare. Varietatea documentelor de bibliotecă expuse, cât şi 

combinarea modalităţilor de etalare a creat un cadru ambiental cu o o estetică aparte, cu o 

volumetrie ce permite atât organizarea unor lansări, prezentări de carte, întâlniri cu scriitori, 

spaţii de lectură, spaţii pentru audienţă, cât şi spaţiu pentru vizionare, în doar 100 mp. Vizitatorii 

şi invitaţii au apreciat noua concepţie grafică ce a integrat şi un sector comercial al salonului, 

standurile cu vânzare imprimându-i şi un caracter de târg de carte.  

În anul 2015 s-a efectuat o interesantă cercetare de marketing cu privire la colecțiile de 

legislație și la utilizatorii de informaţii de acest gen, pe bază de cherstionare, Prelucrarea datelor 

din chestionare a profilului utilizatorului de legislație: 59% studiază legislaţia tipărită sau 

electronică, 59% multiplică documentele, 13% accesează baza de date abonate LexExpert, 

iar legislaţia tipărită rămâne documentul preferat al utilizatorilor Sălii de presă şi legislaţie.   

 Resursele umane înscrise la 1 ianuarie 2015 în statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene 

“Ştefan Bănulescu” cuprindea 27 de posturi, dintre care 3 de conducere şi 24 de execuţie, cu 8 

posturi vacante, iar la finele anului 27 de posturi, dintre care 4 de conducere și 23 de execuție, cu 

7 posturi vacante. 

Bugetul definitiv de venituri și cheltuieli al instituţiei, a fost în anul 2015 de  560.600 lei 

(556. 000 lei – subvenţii și 4.600 lei - venituri proprii) și cheltuieli totale de 552.670 lei 

( 414.307 lei cheltuieli de personal și 138.428 lei cheltuieli cu bunuri și servicii).5și  

 

B2. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Ialomiţa 

 

 În temeiul prevederilor din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Centrul Județean pentru Conservarea 

și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița  funcţionează în subordinea Consiliului 

Judeţean Ialomița ca instituție profesionistă publică de cultură, cu personalitate juridică și având 

un rol științific, metodologic și de spectacole, a cărei finanţare se asigură din subvenţii acordate 

de la bugetul local, prin bugetul general al județului Ialomița și din venituri proprii. 

Misiunea instituție o reprezintă documentarea, culegerea şi conservarea valorilor creaţiei 

şi tradiţiei populare, dezvoltarea acesteia în contemporaneitate, ca marcă a identităţii 

etnoculturale, stimularea procesului de creaţie populară în toate genurile artistice, integrarea lor 

în circuitul de valori județean, regional, național și internațional. 

 Cu un rol bine determinat în spaţiul cultural judeţean, Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița  a urmărit și în anul 2015 ca  

principalele direcţii de activitate să fie: sprijinirea activităţii aşezămintelor culturale, editarea şi 

difuzarea publicaţiilor în domeniul educaţiei permanente pentru reţeaua judeţeană a 

aşezămintelor culturale, realizarea programelor de educaţie permanentă în parteneriat cu 

instituţiile de specialitate din ţară şi străinătate, iniţierea şi sprijinirea proiectelor şi programelor 

de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare, propunerea de zone de obiceiuri şi tradiţii 

populare protejate din cadrul judeţului, efectuarea de studii şi cercetări privind obiceiurile, 

tradiţiile populare şi meşteşugăreşti tradiţionale, iniţierea şi aplicarea programelor pentru 

conservarea şi protejarea acestora. 
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Proiecţia culturală pe anul 2015 a fost construită luând în calcul permanent înscrisurile 

oficiale emise de Consiliul Judeţean Ialomiţa:  Strategia de Dezvoltare a judeţului Ialomiţa în 

perioada 2009 – 2020 și programul multiannual „Ialomiţa - dintotdeauna, pentru totdeauna” și 

pornind de la premisa că activitatea culturală trebuie să-şi asume responsabil principiile care 

guvernează domeniul culturii.  

Programele culturale desfășurate în anul raportat au fost caracterizate de consecvenţă, 

ritmicitate, coerenţă şi professionalism, fiind structurate pe 2 direcţii distincte: 

1. Programul „Cercetare-conservare-pregătire metodologică“, incluzând 3 proiecte 

( „Cercetare“,  „Conservare“ și Proiectul „Pregătire metodologică);“ 

2. Programul cultural-artistic, împărțit în proiecte cu caracter local („Artă populară  

şi tradiţie folclorică“-25 martie 2015 la Progresu, Făcăeni)), proiecte cu caracter judeţean 

(„Când eram pe Ialomiţa“-spectacole itinerate, „Rapsozii la ei acasă“- Giurgeni, 6 noiembrie 

2015, Festivalul Judeţean de Folclor „Zărzărică, zărzărea“-ediţia XXIII-a, cu 5 secțiuni), proiecte 

cu caracter naţional (Festivalul-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti 

„Trofeul tinereţii“ – Amara, Festivalul naţional de folclor „Doina Bărăganului“, Sărbătoarea 

colindului „Sub zare de soare“, „Participări naţionale“), proiecte cu caracter internaţional 

(Festivalul Internaţional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“, „Participări internaţionale“), 

proiectul editorial, proiectul „Tradiţie şi modernism - online“0; 

3. Programul administrativ, care vizează administrarea patrimoniului mobil şi imobil.  

Analiza programelor/proiectelor derulate arată că, prin proiectul„Cercetare”s-a constituit 

un material documentar bogat din vetrele folclorice ialomiţene cercetate, care se regăseşte în 

arhiva instituţie şi urmează să fie valorificat, iar prin proiectul „Conservare“ datele culese din 

teren sunt prelucrate si arhivate pe principii specifice şi științifice, consultarea materialelor 

putându-se face direct, la sediul instituţiei, dar şi prin intermediul site-urilor acesteia. De altfel, 

editarea unui CD cu muzică populară de la Festivalul naţional de folclor „Doina Bărăganului“, a 

unui DVD cu selecţii din participări naţionale în anul 2015 ale Ansamblul folcloric „Doina 

Bărăganului“ și reeditarea volumului „Cântece din Muntenia – Nicolae Rotaru - De când mă ştiu 

am cântat“, sunt dovada valorificării unui adevărat tezaur folcloric.  

Prin proiectul „Pregătire metodologică“ instituţia a asigurat asistenţă de specialitate, la 

cerere, pentru toate instituţiile culturale din teritoriu (case de cultură, centre culturale și cămine 

culturale), în vederea selectării, protejării şi promovării valorilor autentice ale culturii populare, 

existând o permanentă legătură cu referenţii culturali din teritoriu, precum și cu oamenii satelor.   

   Evaluarea proiectelor cu caracter naţional dă măsura reprezentativității acestora. 

Festivalul-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti „Trofeul tinereţii“ – 

Amara (ediţia 48, 1-2 august 2015) este festivalul care se desfăşoară fără întrerupere din anul 

1968, fiind cel mai longeviv din ţară, de o ținută artistică deosebită și având ca repre relevante  o 

largă participare și intensă mediatizare, calitatea foarte bună a spectacolelor și organizării, 

transmisia în direct pe un post naţional de televiziune (Neptun TV), nivelul tehnic şi artistic 

susținut de componenţa juriului, prezenţa vedetelor în recital și acompaniament live, menținerea 

organizării festivalului sub forma unui parteneriat. Festivalul naţional de folclor „Doina 

Bărăganului“ dedicat descoperirii şi promovării tinerilor interpreţi de muzică populară  se 

contureze ca o reuniune artistică de excepţie, o sărbătoare, prin cântec, a românilor din întreaga 

ţară. Sărbătoarea colindului „Sub zare de soare“ a asigurat prin grupurile  reprezentative de 

colindători din ţară (Suceava, Botoşani, Hunedoara, Dâmboviţa, Tulcea, Călăraşi) și din Ialomiţa 

(Luciu, Jilavele, Giurgeni, Vlădeni, Mihail Kogălniceanu) valorificarea tradiţiilor folclorice și 

autenticităţii colindelor şi urărilor din perioada sărbătorilor de iarnă, dar și revitalizarea 

colectivelor de colindători şi urători. Sunt de menționat participările Ansamblului „Doina 

Bărăganului“ la 5 evenimente (spectacole la Sala Radio Bucureşti, spectacol la Constanţa, 

spectacole şi filmări la Muzeul Satului Bucureşti, participare la emisiunea „O dată-n viaţă“); a 

soliștilot Nicoleta Rădinciuc Vlad și Adrian Măcianu la emisiuni folclorice televizate în direct 

sau înregistrate, a Ansamblul „Doruleţ“ din Făcăeni a participat la un festival naţional de folclor 
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de la Constanţa și a Ansmablul „Valurile Dunării“ din Giurgeni la un festival national de folclor 

de la Brăila.  

Relevanța pentru planul internațional o dă Festivalul Internaţional de Folclor „Floare 

de pe Bărăgan“ (ediţia a XVIII-a, 21-24 mai 2015), manifestare culturală complexă desfăşurată 

sub egida Consiliului Internaţional al Organizaţiilor Festivalurilor de Folclor şi Artă Tradiţională 

- CIOFF (UNESCO) și la care au participat 6 ansambluri folclorice din străinătate (Bulgaria-2 

grupuri, Macedonia, Croaţia, Polonia, Slovacia), Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“, 

formaţii, grupuri şi ansambluri folclorice din judeţ, Spectacolele folclorice susținute în 14 

localităţi ialomiţene (Slobozia, Feteşti, Căzăneşti, Făcăeni, Giurgeni, Vlădeni, Reviga, 

Andrăşeşti, Sudiţi, Săveni, Ciulniţa, Albeşti, Scânteia, Gârbovi), paradele ale portului popular,  

participarea unui mare număr spectatori înscriu manifestarea ca fiind cea mai amplă dintre cele  

găzduite de judeţul Ialomița. Tot contextului „Participări internaţionale“ trebuie arătat că 

Ansamblul folcloric „Valurile Dunării“ din Giurgeni a fost la un festivalul internaţional de 

folclor în Macedonia, Ansamblul folcloric „Doruleţ“ din Făcăeni, la un festival internaţional de 

folclor în Turcia, ), iar managerul instituţiei, Cristian Obrejan a fost membru al juriului la 

Festivalul Concurs al Tinerilor Interpreţi de Muzică Populară „Prezintă Orchestra FOLCLOR“ 

de la Chişinău – Republica Moldova, acordând un premiu special din partea Centrului Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa unuia dintre câştigători. 

 Utilizarea mijloacelor moderne şi eficiente de comunicare a făcut și face obiectul 

proiectului „Tradiţie şi modernism - online“, concretizat în realizarea următoarelor pagini pe 

INTERNET: site-ul de prezentare a activităţii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa (www.traditieialomita.ro), site-ul Ansamblului 

folcloric „Doina Bărăganului“ (www.doinabaraganului.ro, cu versiuni în limbile engleză, 

franceză, italiană, spaniolă, germană), al Festivalului Internaţional de Folclor „Floare de pe 

Bărăgan“ (www.floaredepebaragan.ro, cu versiunea în limba engleză), ale  celor două 

festivaluri naţionale „Ion Albeşteanu“ (www.albesteanu.ro) şi „Trofeul tinereţii“ – Amara 

(www.festivalulamara.ro).  
 

B3.   Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”Ialomiţa 

 

 Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița  este instituție publică de cultură, 

cu personalitate juridică, finanţată din subvenţii acordate de la bugetul general al județului 

Ialomița și din venituri proprii, având ca misiunea implementarea strategiile culturale ale 

județului Ialomița, conservarea şi transmiterea valorilor morale, cultural-artistice şi tehnice ale 

comunităţii judeţului, relevarea specificității, unicității și autenticității acestora, integrarea lor în 

circuitul de valori național și internațional. 

 Pentru îndplinirea obiecivleor activității din anul 2015, Centrul Cultural UNESCO 

„Ionel Perlea” Ialomița a acționat pentru: 

- inițierea și dezvoltarea de programe și proiecte fundamentate pe nevoi real identificate în  

teritoriu, actualizate în funcție de cererea și oferta cultural și adecvate dezideratelor culturale 

cuprinse în ,, Strategia de Dezvoltare a judeţului Ialomiţa, în perioada 2009 - 2020“, și în 

programul  „Ialomița, dintotdeauna pentru totdeauna”;  

- sporirea continuă a calității actului cultural  și a diversității tematice a programelor/  

proiectelor/activităților/acțiunilor propuse publicului, devenite  prestigioase  prin nivelul 

participării, atât din punct de vedere al invitaților  (personalităţi marcante ale vieţii culturale 

românești), cât și al publicului prezent: Festivalul și Concursul Național de Interpretare a liedului 

„Ionel Perlea”, trei ediții ale unui festival studențesc de regie, expoziții de arte vizuale, expoziţii 

ale copiilor, recitaluri camerale şi simfonice, spectacole de teatru, cor, operetă, folk, muzică 

ușoară, simpozioane, conferinţe și altele;  
- intrarea în parteneriate permanente,  pe termen mediu și lung cu entități publice și private  

din domeniu, de la nivel județean, național și european și participarea în calitate de co-

http://www.doinabaraganului.ro/
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organizator, coinițiator, invitat la programe și proiecte cu: instituţii muzicale (Universități și 

Academii de Muzică din România), societăţi mass-media (Antena I Slobozia, Societatea 

Romăna de Radiodifuziune, Radio România Actualităţi, Radio România Muzical, Radio Campus 

Slobozia), revista culturală„Helis”, instituţii judeţene de cultură (Biblioteca Judeţeană 

„Ștefan Bănulescu” Ialomiţa, Centrul de Promovare şi Conservare a Tradiţiei Populare Ialomiţa, 

Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Agriculturii din România, Direcția Municipală pentru 

Cultură, Sport și Tineret Slobozia), cu alte 17 instituţii publice județene și 6 unități de 

învățământ, asociaţii şi fundaţii ( Uniunea Criticilor, Redactorilor şi Realizatorilor Muzicali 

„Mihail Jora” Bucureşti, Federația Română a Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO – 

FRACCU, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Fundaţia „Ionel Perlea”, Fundația ,,Bianca”, 

Bucureşti, Fundația Culturală ACCUMM București, Asociația ,,Semper Musica,, București, alte 

asociaţii culturale cu profil artistic;  

- menținerea ofertei culturale pentru publicul de toate vârstele, fără deosebire de  

naţionalitate, etnie, sex, religie sau concepte politice, urmărind continuarea proiectelor și 

activităților care s-au bucurat de succes, creşterea gradului de accesibilitate al populaţiei la 

manifestări  şi  evenimente cu certă valoare artistică  şi educaţională.  

 În rândul manifestărilor semnificative ale Centrului  Cultural UNESCO „Ionel Perlea” 

Ialomița,  Festivalul şi Concursul Naţional de Interpretare a liedului „Ionel Perlea”, ediţia a 

XXIV -a , (16-18 mai 2015) rămâne evenimentul cultural naţional de elită al judeţului Ialomiţa, 

organizat în parteneriat de Consiliul Județean Ialomița,  Centrul Cultural UNESCO „Ionel 

Perlea” Ialomița și Uniunea Criticilor Muzicali „Mihail Jora” – București. La această ediție au 

participat  în concurs   21 de interpreți reprezentând importante centre muzicale ale țării: 

București, Cluj, Iași, Timișoara, Constanta (Facultăți ale Universităților de Muzică, dar și 

instituții filarmonice sau opere).  

 Juriul, format ca de obicei, din personalități ale vieții muzicale românești, maeștri și 

profesori, a apreciat structurile repertoriale ale concurenților, a acordat Trofeul „Ionel Perlea”   

sopranei  Florina Ilie  de la  Universitatea Națională de Muzică București, recitalurile au 

devenit un transfer artistic între generții, iar tinerii artiști concurenți văd în Festivalul Național de 

lied de la Slobozia un reper important în cariera artistică. 

Coorganizator alături de Consiliul Județean Ialomița, orașul Amara, Centrul Județean de 

Promovare a Culturii Tradiţionale Ialomiţa la realizarea Festivalului-concurs de interpretare a 

muzicii ușoare romanesti “Trofeul Tinereții Amara”- ediția 48, Centrul Cultural UNESCO 

„Ionel Perlea” Ialomița a participat cu fonduri (69.000 lei) la asigurarea părţii logistice.  
Programul EDUCAȚIE PERMANENTĂ PRIN CULTURĂ  a cuprins realizarea a 

numeroase manifestări culturale, care pot fi prezentate sintetic astfel: 

- Spectacole, concerte  și recitaluri, concretizate în recitalul vocal instrumental de  

muzică românescă ,  recitalul folk – Andrei Păunescu, Maria Păunescu, Puiu Crețu, Corneliu 

Popescu , recitalul de pian Cosmin Patrană, recitatul de muzică sacră desfășurat la Catedrala 

Episcopală din Slobozia, spectacolele de teatru: ,,Dineu cu proști” , ,, Casa cu ferestrele spre 

camp”, „La vita e bella” , recitalul  „Omagiu lui Ionel Perlea”, spectacolul de muzică și poezie 

,,Gând de iarnă” , recital de colinde „Iată, vin colindători” al  Coralei „Sf. Mare Mucenic 

Mina” Slobozia; 

-  Expoziții de artă plastică organizate in Galeriile „Arcadia”: expoziția de pictură  

-  Theodor Vișan,  Salonul Național de Artă Plastică „Atitudini contemporane” - ediția a 

VIII –a,  expoziția artiștilor filialei UAPR Ialomița  ,,Retrospectivă”, expoziția de pictură 

Camelia Ion,  Salonul de Primavară – expoziție colectivă a filialei U.A.P.R. Ialomița,  „Poezia 

Culorilor” - expoziție de pictură și grafică Gheorghe Ciobanu, expoziția personală  

Marcela Smeianu, expoziția de pictură Stefan Șerban,  Salonul Anual de Toamnă al filialei 

U.A.P.R. Ialomița, Salonul  Național ,,Mituri contemporane”. 
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 A fost atras un public constant la  audiţiile muzicale organizate în parteneriat cu Liceul de 

Arte „Ionel Perlea” Slobozia ( 9 concerte), la  expoziţiile și concursurile tematice adresate 

copiilor și alte activități.  

 Execuţia bugetară a perioadei raportate a însemnat un  buget echilibrat, care a avut la  

venituri, ca și la cheltuieli suma de 1343774 lei, De menționat că, în anul 2015, s-a executat 

lucrarea de reaparții capitele ,,Reabilitarea estetică a fațadei de nord a imobilului Centrul 

Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița în valoare de 248 000 lei.  

 

B4.   Muzeul Agriculturii Slobozia  

 

 Înfiinţat  prin Decizia Prefecturii Judeţului Ialomiţa nr. 176/1990. Muzeul Agriculturii 

Slobozia este din anul 1992 în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa,  finanţat din bugetul 

autorității și are ca obiect de activitate istoria agriculturii, antropologia agrară şi arheologia 

industrială specifică de pe tot cuprinsul ţării.  

Muzeul Agriculturii Slobozia s-a afirmat de-a lungul timpului ca o instituţie dinamică, ce 

a încercat să depăşească barierele convenţionalului, propunând soluţii de implicare în viaţa 

socio-economică a comunităţii în mijlocul căreia a luat fiinţă, păstrarea-tezaurizarea martorilor 

trecutului fiind unul dintre cele mai importante roluri ale muzeului.   

Respectând şi valorificând caracterul tradiţional, Muzeul Agriculturii Slobozia a acordat 

și în 2015, o deosebită atenţie tendinţei tot mai accentuate de transformare a instituţiei muzeale 

de tip conservator,  într-o instituţie deschisă, cu accesabilitate largă la expoziţii şi programe, la 

colecţiile depozitate şi la documentarea tezaurizată de-a lungul timpului, provocând 

sensibilizarea şi atragerea publicului larg prin manifestări dinamice, interactive, desfăşurate la 

sediu şi dincolo de propriul spaţiu. Prin dimensiunea expresivităţii sale, muzeul a dezvoltat o 

misiune deopotrivă informativă şi instructivă, psihologică şi socială, naţională şi universală, fiind 

o instituţie indispensabilă pentru reconstituirea şi păstrarea memoriei culturale a unui popor. 

Ajuns la o maturitate a explorării şi promovării fondului specific naţional, Muzeul 

Agriculturii Slobozia a continuat în anul raportat și continuă, pe linia preocupărilor pentru 

conservarea şi relevarea specificului patrimoniului aflat în administrare, să abordeze teme dintre 

cele mai diverse în spaţiul expoziţional, precum și activități interactive, menite să deschidă noi 

perspective reflecţiei, imaginaţiei şi sensibilităţii publicului modern. 

 Strategia de dezvoltare a Muzeului Agriculturii în anul 2015, a urmărit direcţiile de 

inovare, restructurare şi administrare, ce vizează modernizarea infrastructurii, creșterea calității 

actului cultural, o mai bună colaborare cu factorii de răspundere de la nivel local, judeţean, 

naţional şi internaţional. Serviciile oferite de muzeu se realizează într-un sistem integrat touristic, 

modern, menite să atragă noi categorii de public prin acţiuni culturale, programe şi proiecte care 

să aducă un plus de valoare actului cultural sau acordarea de facilităţi publicului vizitator. S-a 

urmărit modificarea imaginii clasice a populaţiei despre conceptul de muzeu ca depozitar de 

obicte vechi, în imaginea unei instituții dinamice, interactive, moderne, de educație și 

divertisment pentru comunitate şi publicul vizitator, fie adult, fie şcolar, persoane cu nevoi 

speciale sau persoane cu dizabilităţi etc. 

S-a acordat importanța cuvenită colaborării instituţionale, parteneriatele şi protocoalele 

încheiate având ca scop general, implicarea instituţiei în viaţa cotidiană a cetăţenilor, dezvoltarea 

unor programe comune, adecvate categoriilor diverse de public. Concretizarea acestei direcții de 

acțiune este susținută de  colaborarea cu 10 autorități și  instituții publice județene  și 5 din 

alte județe,  cu structuri asociative (Uniunea Artiştilor Plastici, filiala Slobozia, Ialomiţa, 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa, Asociaţia cultural-istorică „Muzeul” Ianca, 

jud. Brăila, Asociaţia „Din inimă pentru aproapele”, Slobozia, Asociaţia Naţională a Persoanelor 

cu Handicap de Auz şi Handicap Neuromotor din România, filiala Ialomiţa, Reţeaua Naţională a 

Muzeelor din România, Asociaţia Internaţională a Muzeelor de Agricultură), societăți 

comerciale (S.C. Dallarte SRL – Domeniul Manasia, S.C. Oyl Company Holding A.G. 
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S.R.L.Slobozia,S.C. Novaland SRL – Festivaluri Româneşti, S.C. Millenium Management SRL 

Focus Business Catalog) și cu 13 unități de învățământ  din județ și 2 din afara județilui. 

Colaborarea cu partenerii tradiţionali, dar şi extinderea acesteia, prin includerea de noi parteneri 

au permis realizarea de proiecte de promovare a patrimoniului material şi imaterial, elaborarea 

unor strategii de distribuire a costurilor de organizare a acţiunile comune și de creştere a calităţii 

ofertei culturale adresate publicului, realizarea unui schimb de experienţă eficient, cu impact şi 

consecinţe vizibile asupra calităţii şi profesionalismului acţiunilor organizate.  

De asemenea, trebuie menționate colaborările cu parteneri mass-media, de nivel național 

și local: posturi de radio şi televiziune, TVR 1 – Emisiunea “Viaţa Satului”, DIGI 24, ANTENA 1 

Slobozia, IALOMIŢA TV, LITORAL TV, RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, RADIO 

CAMPUS, publicaţiile “IALOMIŢA”, “OBIECTIV IALOMIŢA”, “INDEPENDENT”, 

“ŞTIREA”, precum și promovarea prin intermediul site-urilor instituţiilor culturale şi administrative din 

judeţ şi din ţară a activităților desfășurate. 
Proiectele realizate de Muzeul Agriculturii Slobozia în anul 2015 au fost semnificative, 

prin raportare la personalul de specialitate al instituţiei, axate îndeosebi pe cultura materială şi 

spirituală – prin îmbinarea elementelor de geografie şi istorie locală, cu cele de antropologie, 

etnologie, etnografie, sociologie, pedagogie – ilustrate în cea mai mare parte cu bunuri 

aparţinând patrimoniului propriu. Pentru creşterea gradului de atractivitate, dar şi pentru a înlesni 

interacţiunea cu publicul, s-a acționat pentru diversificarea ofertei expoziţionale, realizarea unei 

viziuni armonizate și unitare asupra culturii tradiţionale. Trecerea în revistă a programelor/ 

proiectelor din anul 2015 este edificatoare: 

1. Participare în calitate de invitat la proiecte internaţionale: “Noaptea 
Muzeelor 2015”,(16 mai 2015) și Zilele Europene ale Patrimoniului, ediţia a XXIII-a (19 

septembrie 2015) ; 

2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei: La pas  

Prin lumea satului - expoziţie permanentă, un nou concept de prezentare a Muzeului 

Agriculturii, La muzeu, Dragobetele sărută fetele! (24 febr. 2015), “Caloianul” – ritual agrar 

de secetă (30.04.2015), ateliere de pictură pe sticlă şi lemn,  de confecţionat mărţişoare şi 

felicitări, de cusături populare, încondeiat ouă, de pictat căni şi de împletit sfoară de cânepă și 

spice de grâu (“Barba lui Dumnezeu”), „Măcinicii – tradiţii româneşti”, parteneriatul 

educaţional în cadrul Proiectului Erasmus “Don't worry, be healthy” (23.04.2015), la care au 

participat elevi, cadre didactice şi părinţi din Polonia, Letonia, Slovacia, Spania, Portugalia, 

Cipru, Grecia, Turcia, Bulgaria şi România) și cu Şcoala Privată Aletheea Bucureşti 

(22.05.2015), expoziţii de pictură ( Liceul de Arte “Ionel Perlea” Slobozia, “Arta plastică – 

Eugenia Hagiu şi Eugen Popa”), dublă lansare de carte (22.12.2015); „NICOLAE D. 

CORNĂŢEANU – o viaţă dedicată progresului agriculturii româneşti”, de prof. dr. Mihai 

Cotenescu, şi „Slobozia cailor frumoşi”, de George Stoian, ambele volume apărute sub egida 

Muzeului Agriculturii; 

3 Programele de cercetare abordate de specialiştii Muzeului Agriculturii în 2015 au 

avut ca teme Maşini agricole de epocă, Metrologie,  Sticlărie, Ceramică, Obiecte de uz 

gospodăresc, Instrumentar culinar și de panificație, Textile, Instrumentar textil, Mijloace de 

depozitare şi păstrare a recoltei, Viticultură, Apicultură, Obiceiuri calendaristice din ciclul 

vieţii, Mobilier ţărănesc, Instrumentar școlar, Unelte şi maşini de prelucrare a solului, Mijloace 

de transport, Orologie, Meserii –Meşteşuguri, Memorialistică, Fotografie veche, Artă plastică şi 

decorativă, Ecleziastică; 

4. Programul de restaurare-conservare s-a concretizat prin efectuarea de  tratamente 

chimice de conservare pentru un număr de 214 de obiecte muzeale , tratmente de conservare la 

Biserica de lemn „Poiana” și Ferma Model Perieţi,   executarea de tencuieli exterioare şi 

finisaje la obiectivul Şopron ambalaje-depozit maşini agricole,  confecționarea și decorarea 

mobilierului necesar și ambientarea cu recuzită din patrimoniul muzeului a obiectivului “Casă 

gospodar din loc. Gh. Doja ”,   deschisă spre vizitare în ziua 24.09.2015;   
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5. Programul  Evidenţa şi clasarea patrimoniului, relevă că, în structura patrimoniului 

Muzeului Agriculturii,  intră:  Biserica de lemn „Poiana”- monument istoric şi de arhitectură 

sec. al XVIII-lea, Ferma Model Perieţi – considerată „cea mai mare fermă producătoare de 

seminţe de legume şi flori din Europa de Răsărit” (1/2 sec – XX/1935-1949), unităţi în aer 

liber: colac de puţ (1853) – monument istoric (aflat în Lista monumentelor istorice cu codul: 

LMI/2004, IL-III-m-B-14155), colac de fântână (1937), însemne funerare (1889, 1887), hambar 

(1869) și un patrimoniul mobil însumând 13610 obiecte muzeale, structurate în colecţii 

reprezentative. În cadrul procedurii de evidenţă analitică a bunurilor mobile aflate în 

administrarea muzeului au fost redactate în anul  2015, 206 fişe analitice în sistem electronic. 

Fondul bibliotecii totaliza în anul 2015, un număr de 13161 unităţi, după cum urmează: 5797 

cărţi, 6859 pliante şi periodice, 243 casete audio, 51 casete video, 211 discuri. Arhiva ştiinţifică 

şi documentară înregistrată la sfârşitul anului raportat aa însumat 41976 unităţi; 

6. Proiectele proprii realizate în afara sediului instituţiei rețin următoarele 

evenimente: Târgului Apicol, Slobozia, Şezătoare – “E ziua ta, mămico!” la Căminul Cultural 

Slobozia Nouă, jud. Ialomiţa; Festivalul Vlăsiei, 13 – 15.06.2015, ediția a VII-a, Moara Vlăsiei, 

jud. Ilfov,  Târgul Naţional pentru Agricultură şi Industrie Alimentară - Partener 2015, 23 – 

25.09.2015, ed. a XXI-a, Slobozia, organizatori: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 

Ialomiţa, Consiliul Judeţean Ialomiţa și Muzeul Agriculturii, Ziua orezului, 24.09.2015, ediția a 

X-a; Bucuriile Toamnei, 01 - 10.10.2015, Complexul Privighetoarea, Slobozia, Ziua Recoltei, 

03-04.10.2015, Piaţa Agroalimentară Slobozia, Festivalul–concurs Tradiţie culinară 

ialomiţeană LA CASA TUDORII, 10.10.2015, ediţia a V- a, Oraşul de Floci, Giurgeni; 

 7.  Programul Dialog Internațional din  anul 2015, a continuat, prin corespondenţă şi 

prin schimb de publicaţii, dialogul cultural cu partenerii din străinătate, reprezentanţi ai unor 

muzee şi asociaţii culturale, membri instituţionali ai Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor de 

Agricultură.  Lipsa fondurilor necesare a împiedicat conducerea instituție să onoreze invitațiile la 

3 manifestări  organizate de aceştia în 2015.  Site-ul oficial al Asociaţiei Internaţionale a 

Muzeelor de Agricultură, găzduieşte informaţii utile despre activitatea Muzeului Agriculturii, 

care sunt reactualizate periodic cu informaţii privind acţiunile derulate.  

 Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al 

perioadei raportate relevă că veniturile totale alocate au fost de 1.347.000 lei, realizându-se  

1.264.608 lei, iar din sumele alocate pentru cheltuieli de 1.347.000 lei, s-au utilizat 1.264.608 lei. 

Realizarea unei bugetări corecte şi eficiente a urmărit cheltuirea raţională a resurselor bugetare 

alocate în vederea atingerii obiectivelor şi satisfacerea priorităţilor stabilite, exercitarea 

controlului preventiv asupra tuturor operaţiunilor financiare care se desfăşoară în muzeu, o mai 

bună şi atentă colectare a resurselor extrabugetare obţinute prin vânzarea de bilete şi alte produse 

de marketing cultural, perfecţionarea modalităţilor de gestionare a tuturor categoriilor de resurse 

materiale şi financiare etc. 

 Muzeul Agricultuii Slobozia a dat importanţa cuvenită factorului uman, prin continuarea 

procesului de armonizare a intereselor personale cu cele ale muzeului, în vederea obţinerii unui 

climat de angajare şi de valorificare a potenţialului fiecărui angajat, recunoaşterea şi motivarea 

personalului care obţine rezultate bune, stimularea dorinţei de îmbunătăţire continuă a activităţii  

fiecărui angajat, antrenarea în procesul decizional a celor ce dovedesc competenţă profesională. 

 Prin măsurile din strategia generală de dezvoltare, MuzeulAgiculturii Slobozia doreşte 

optimizarea activităţii interne şi sporirea atractivităţii muzeului ca obiectiv cultural - turistic 

reprezentativ nu numai pentru  Ialomiţa, ci și în plan regional și național.  

B5.   Muzeul Judeţean Ialomiţa  

  

În temeiul prevederilor din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare şi a Deciziei nr. 154 din 15 mai 1990 emisă de Primăria 

Judeţului Ialomiţa, Muzeul Judeţean Ialomiţa funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean 
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Ialomiţa, ca instituţie de cultură, de drept public – muzeu, având finanţarea din subvenţii 

acordate de la bugetul local şi venituri proprii (venituri din prestări servicii - supraveghere 

arheologică, cercetare arheologică de salvare, venituri din vânzare de materiale publicitare, 

venituri din donaţii şi sponsorizări). Activitatea Muzeului Judeţean Ialomiţa în cursul anului 

2015, s-a desfăşurat pe coordonatele stabilite de Legea muzeelor nr. 311 din 8 iulie 2003, 

precum şi în concordanţă cu Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa în perioada 2009-2020 

și cu programul cultural județean „Ialomița, dintotdeauna pentru totdeauna”..  

Muzeul Judeţean Ialomiţa şi-a consolidat şi diversificat principalele direcţii ale activităţii, 

punând accent pe calitatea actului cultural. Necesităţile educaţionale şi de informare ale 

locuitorilor au fost acoperite prin programe proprii sau în parteneriat cu instituţii culturale 

ialomiţene şi unităţi de învăţământ.  

Prin cele trei mari programme - Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, 

Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, Valorificarea patrimoniului cultural, s-au 

desfăşurat proiecte care să răspundă nevoilor culturale ale comunităţilor rurale şi urbane, axate 

pe istoria, tradiţia şi cultura judeţului Ialomiţa, în raport cu valorile naţionale.   

 Misiunea Muzeului Judeţean Ialomiţa este prezervarea, dezvoltarea, restaurarea, 

studierea, expunerea şi promovarea unui valoros  patrimoniu muzeal, printr-o ofertă cât mai 

consistentă dar şi variată de proiecte expoziţionale de anvergură, care permit vizitatorilor accesul 

la cunoaşterea patrimoniului muzeal în scopul educării, a îmbogăţirii culturale şi a dezvoltării 

spirituale ale acestora. 

 Pentru ca oferta culturală să fie una unitară la nivel de judeţ şi să răspundă nevoilor reale 

ale comunităţii, pe parcursul anului 2015, Muzeul Judeţean Ialomiţa a dezvoltat relaţii de 

parteneriat cu o serie de instituţii culturale şi de cercetare dar şi de învăţământ din judeţ şi din 

ţară,  atât  pentru organizarea unor activităţi unice, cât şi pentru proiecte de mai lungă durată. 

Dintre aceste instituţii şi organizaţii, menţionăm: institute de cercetare (Institutul de 

Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti, Institutul Monumenteloi Istorice, Bucureşti), 

muzee (Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Brăilei, 

complexul Naţional Curtea Domnească Târgovişte). organizaţii non-guvernamentale (Centrul 

de Instruire şi consultanţă LABOR din Slobozia, Asociaţia Culturală HELIS Slobozia), 8 unităţi 

de învăţământ, instituţiile judeţene/municipale de cultură, alte  12 instituţii publice.

 Programele derulate de Muzeul Judeţean Ialomiţa în anul 2015 au urmărit principiul 

continuității și al valorii culturale, acestea fiind:  

1. programul Cercetarea ştinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, cu două  

subprogram: „ Cercetarea ştiinţifică” şi „Evidenţa patrimoniului cultural”; 

2. programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, cu două  

subprograme: „Conservarea patrimoniului cultural” şi „Restaurarea patrimoniului cultural”; 

3. programul Valorificarea patrimoniului cultural, cuprinzând patru subprograme:  

„Expoziţii”; „Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeeale, lansări de 

carte”, „ Prietenii Muzeului” și „ Editorial”.  

 Detalierea acestor programe dă imaginea îndeplinirii obiectivelor Muzeului Județean 

Ialomița.  

Programul Cercetarea ştinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural a avut ca scop 

cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal. În 

anul 2015, cercetările arheologice sistematice au continuat în următoarele situri arheologice: 

aşezarea neo-eneolitic de la Borduşani-Popină, necropola birituală getică de la Stelnica-

Grădiştea Mare, dava getică de la Piscul Crăsani şi aşezarea medievală urbană Oraşul de Floci. 

S-au desfăşurat activităţi de prelucrarea ştiinţifică a  inventarelor rezultate în urma campaniilor 

arheologice de pe șantierele menționate, de inventariere a zonelor cu potenţial arheologic din 

judeţul Ialomiţa pentru completarea Repertoriului arheologic al judeţului Ialomiţa, cercetarea 

importantei colecţii de documente de arhivă din perioada modernă şi contemporană, analiza 

seturilor de plăcuțe fotografice din Colecția Istorie- fondul Costică. Acsinte și a documentelor 
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referitoare la istoria comunei Vlădeni și a Plasei Balta. În ceea ce privește evidenţa patrimoniului 

cultural mobil, au fost întocmite 1386 documente de evidență și restaurare,  introducându-se în 

baza de date 508 obiecte muzeale.  

Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural a urmărit respectarea 

normelor de conservare, având ca scop contracararea tuturor factorilor care intervin în 

mecanismul proceselor de deteriorare sau de distrugere a bunurilor culturale mobile, efectuarea 

activităţilor de conservare curativă la 125 de piese din ceramică, metal, textile și lemn,  

restaurarea cu mijloace adecvate a 23 piese ceramice, 21 de piese textile și 12 piese din lemn, cu 

scopul de a stopa procesele de deteriorare, de a păstra cât mai mult posibil din original şi din 

semnificaţia iniţială a obiectului asupra căruia s-a intervenit. De asemenea, au fost executate 

lucrări de conservare primară și de consolidare a zidurilor de fundație care aparțin unei locuințe 

 cu pivniță (sec. XVI) din Parcul arheologic de la Orașul de Floci. 

Programul Valorificarea patrimoniului cultural., reprezintă principalul program prin 

care este adusă în fața publicului o gamă variată de expoziţii, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, 

mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte, programul de pedagogie muzeală 

„Prietenii Muzeului” şi editorial, fundamentată pe o cunoaştere temeinică a nevoilor culturale ale 

comunităţii ialomiţene, pe armonizarea necesităţilor ştiinţifice de expunere cu predispoziţia 

culturală şi psihologică a diferitelor segmente de public, pe deplasarea activităților și către 

comunitățile locale.  

Promovarea colecţiilor Muzeului Judeţean Ialomiţa s-a realizat prin organizarea unor 

expoziţii tematice: Clipe-expoziție de tablouri, pendule și ceasuri, Corn de bour (Bos 

primigenius), Cea mai înaltă distincție militară conferită unui erou ialomițean, Reconstituiri 

antropologice (bust de bărbat și femeie), Reconstituirea atelierului Foto Splendid Acsinte, 

Ocupații tradiționale la Orașul de Floci, Romi în Bărăgan-inventarul unui mod de viață, Marea 

Unire de la 1 Decembrie 1918, Porțile Cerului. 

Prin încheierea unor parteneriate cu unităţi de învăţământ, instituţii publice sau asociaţii, 

a fost promovat programul „Prietenii muzeului”, care se bucură de un succes apreciabil, 

activităţile de educaţie muzeală și de cultivare a respectului pentru trecut și păstrarea tradiţiilor 

locale împletindu-se fericit cu fidelizarea vizitatorilor muzeului.  

A continuat și începe să devină cu adevărat tradiție  Festivalul-concurs de tradiţie  

culinară ialomiţeană  „La Casa Tudorii”, desfășurat în ziua de 10 octombrie 2015, la Baza de 

Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci, înregistrându-se  45 de echipaje înscrise în 

concurs cu 356 de rețete, variate și atractive activități conexe și peste 1500 de vizitatori.   

 Organizarea unor activităţi cultural-ştiinţifice în cadrul programelor naţionale şi europene 

La Nuit Européene des Musées, Zilele Europene ale Patrimoniului sau Comorile României în 

China au contribuit la promovarea instituţiei şi judeţului Ialomiţa în plan internaţional. Noaptea 

Muzeelor este un eveniment de succes inițiat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța, 

patronat de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor., aflat la a 

XI-a ediție, unde, numerosul public prezent a vizitat expoziția permanentă ,,Evoluția 

comunităților umane în bazinul Ialomiței. Omul și râul”, expoziția de fotografii realizate 

între anii 1960-1970, O altă Slobozie, expoziția de pendule, ceasuri și tablouri din colecţiile 

muzeului Clipe și exponatul lunii mai- cea mai înaltă distincție militară-Ordinul Mihai Viteazul 

cu spade- conferită eroului ialomițean Constantin Turcu. Au fost apreciate programele artistice 

oferite de elevii de la Liceul de Arte Ionel Perlea, Liceul Pedagogic Matei Basarab şi  Palatul 

Copiilor din Slobozia.  Ziele europene ale Patrimoniului, ediția a XXIII-a, 2015, a fost ocazia 

de a invita publicul să viziteze cea mai veche capitală a județului Ialomița, Orașul de Floci, 

locul de naștere al marelui voievod Mihai Viteazul. Comorile României în China, un proiect de 

mare amploare în cadrul Programului de Cooperare Culturală dintre Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Populare Chineze, a prilejuit prezența Muzeului Judeţean Ialomiţa cu o 

piesă de tezaur, rytonul de la Piscul Crăsani.  
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 Au o audiență din ce în ce mai mare programele naţionale Săptămâna familiei, 

săptămâna fără TV și Şcoala altfel, programe educative extracurriculare şi extraşcolare adresate 

preşcolarilor şi elevilor;  

În cadrul proiectului „Editorial”, Muzeul Județean Ialomița a editat afişe, invitaţii, 

plachete, pliante, cele mai multe în regie proprie, a înregistrat 5 rapoarte de săpătură și 6 

comunicări ştiinţifice.  

 Integrarea acestor proiecte în programul cultural Ialomiţa dintotdeauna, pentru 

totdeauna, coordonat de Consiliul Judeţean Ialomiţa a permis promovarea patrimoniului 

instituţiei şi a contribuţiilor privind valorile istorice şi culturale ialomiţene în medii sociale şi 

profesionale diverse.  

 Un  element important  al strategiei manageriale a fost îmbunătăţirea, consolidarea 

identităţii și  promovarea imaginii instituţiei prin diverse mijloace: materiele promoţionale, 

promovarea permanentă a activităţilor proprii prin emisiuni realizate la posturile de radio şi TV – 

(38 de interviuri la Radio România Actualităţi, Radio Campus, Radio Sud Est, Prima TV, 

România TV, Digi TV, Antena I Slobozia, Sud Est TV, de ex.), dar şi în presa scrisă (107 

apariții), utilizarea canalelor social media (site-ului Muzeului Ialomița (www.mjialomita.ro),  

pagina  de facebook a muzeului https://www.facebook.com/muzeul.judeteanialomita, blogul 

muzeului www.muzeul-judetean-ialomita.blogspot.com, completarea bazei de date,  promovarea 

prin agenţii de turism, hoteluri şi centre de informare turistică. Îmbunătățirea activității de 

promovare este reflecată și de faptul că în anul 2015 numărul vizitatorilor  a crescut la 9173, cu 

1118 mai mult faţă de anul precedent.  

Alături de programele culturale, Muzeul Judeţean Ialomiţa a urmărit administrarea şi 

gestionarea imobilelor: sediul instituției, Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-

Catargi, com Maia, Baza de Cercetare Borduşani-Popină, Baza de Cercetare şi Expunere 

Muzeală Oraşul de Floci, Conacul Bolomey de la Cosîmbești.  

 Execuţia bugetară a perioadei  1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015 arată că veniturile 

totale au fost de 1.204.530 lei, din care  subvenţii pentru instituții publice 1.195.830 lei și 

venituri proprii 3.700 lei, iar din cheltuielile totale de 1.204.530 lei, au fost destinate pentru 

cheltuieli de personal 678.084 lei, bunuri si servicii 520.146 lei și chletuieli de capital 6.300 lei. 

 Rezultatele obținute și activitățile tot mai complexe și diverse  desfășurate în ultimii anii, 

arată că Muzeul Județean Ialomița a devenit unul dintre operatorii dinamici culturali şi 

educaţionali din județ și chiar la nivel național, cu prestigiu profesional recunoscut, care impune 

dezvoltarea în continuare a unor proiecte cu o majoră valoare culturală şi implicit educaţională.  

 

C. Instituții publice din domeniul educației 

 

Atribuțiile Consiliului Județean și ale președintelui acestuia privind domeniul educației 

sunt reglementate de prevederile art. 91, alin.1, lit.d și alin.5, lit.a 1, precum și ale art.104, alin.1, 

lit e și alin.6, lit.a din Legea nr. 2015/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, preluate și în norme ale Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Ialomița. 

 Instituțiile publice cu rol educativ, în condiții speciale, aflate sub autoritatea Consiliului 

Județean Ialomița sunt: Liceul tehnologic special „Ion Teodorescu” Slobozia și  Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița.  

 

C1.   Liceul tehnologic special „Ion Teodorescu” Slobozia 

 
Liceul Tehnologic Special „In Teodorescu”, Slobozia asigură servicii de asistenţă 

educaţională şi terapeutic-recuperatorie, de pregătire profesională pentru copii şi tineri cu 

deficienţe mintale de diferite grade, care să formeze şi dezvolte deprinderi, atitudini şi 

competenţe de bază ca premise ale unei bune integrări socio-profesionale.  

http://www.mjialomita.ro/
https://www.facebook.com/muzeul.judeteanialomita
http://www.muzeul-judetean-ialomita.blogspot.com/
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Instituţia a urmărit ameliorarea calitativă a proceselor de învaţare –predare – evaluare, în 

cautarea soluţiilor creative pentru asigurarea unui învăţământ centrat pe elev.  

Modalitățile alese pentru îndeplinirea misiunii și rolului instituției sunt următoarele: 

- participarea elevilor la 12 concursuri de creație literară și plastică, din care 6 cu  

caracter județean ("Localitatea natală, leagănul copilariei mele" , ,, Primăvara în ochi de copil “ 

„ Mărțișorul- simbolul primăverii” la Slobozia și Alexeni , „ Obiceiuri de Paști”, ”1 Iunie – Ziua 

copilului”, 2 cu caracte regional (,, În lumea îngerilor “- Lumea miraculoasă a primăverii 

“,”Let's Do It, Danube!”) și 4 cu caracter național ( „ Mărțișor pentru mama”,  „ Bucuriile 

sărbătorilor de Paști”, „De la suflet la suflet, Sfintele Sărbători de Paști”, ”Lumină din lumină – 

bucuria învierii prin ochi de copil”; 

- participarea la 7 proiecte desfășurate în parteneriate educaționale : “Mă implic pentru 

o viață mai bună” (3), “Îmi place sã vin la şcoalã!”, „Prietenia, bucuria noastrã !” , „Copil 

ca tine sunt și eu” (2);  

- participarea la activitățile tip workshop „Terapia 3C” și  „Tulburările de limbaj și  

specificul terapiei logopedice in dislalie si dislexo-disgrafie” a membrilor comisiei metodice 

COMUNICARE-SOCIALIZARE- DIRIGINTI, în cadrul proiectului POSDRU/153/1.1/S/ 

141277 „E_Autocalitate în unităţile şcolare din regiunile Sud–Est şi Muntenia-Sud”.  

Menţinerea  relaţiei familie – şcoală a vizat consilierea părinților în ședințele cu aceștia, 

implicarea familiei în activităţi formativ - educative  (serbări şcolare, dotarea spaţiului de lucru 

prin donaţii voluntare, acţiuni de gospodărire sau autofinanţare), integrarea elevilor cu CES în 

colectivul clasei, al școlii, precum și al comunității. Au fost selectate modalităţi de comunicare 

adecvate diverselor situaţii, s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi/reprezentanți legali şi 

cadrele didactice prin consilierea educaţională a  părinţilor,  lectoratele cu părinţii, organizate la 

nivel de unitate, şedinţe cu părinţii, orele săptămânale de consiliere pentru părinţi, vizite la 

domiciliul elevilor etc. 

  Pentru formarea elevilor s-s urmărit ca fiecare profesor de sprijin să amenajeze spaţiul 

de lucru, să diversifice formele de organizare, să facă instruirea conform particularităţilor de 

vârstă şi individuale ale elevilor, să o adapteze la aptitudinile lor de comunicare, prin abordarea 

unei diversităţi de forme de învăţare: învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, 

chestionarului, observaţiei directe, fonetico analitico-sintetică. 

   Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea tipurilor specifice de evaluare, 

dar şi apelând la strategii de evaluare alternativă. 

Formarea continuă a cadrelor didactice s-a fundamentat pe identificarea propriilor  

nevoi, pe necesitatea eficienţei acestora în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv, fiind 

realizată prin studiul individual,  participarea la programe de formare continuă (doua cursuri de 

formare avizate de CCD Ialomița : „Formarea cadrelor didactice pentru educatia incluzivă” 

și „ Modalități de abordare a autismului, simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea 

unor parteneriate educaţionale, programe artistice, serbări şcolare, alte activităţi recreativ-

instructive și educative. 

 Baza materială a instituției a fost în permanență îmbunătățită ca urmare a susținerii 

Consiliului Județean Ialomița, în anul 2015 fiind aprobate pentru elevii liceului burse sociale (13 

elevi beneficiary, în valoare de 80 lei/elev), iar în luna decembrie 2015 a fost contractată lucrarea 

de  reparație capitală a rețelei de electricitate, cu o valoare de 88.331,90 lei.  

Sunt elemente pentru ca Liceul Tehnologic Special „In Teodorescu”, Slobozia să asigure 

elevilor cu deficiență mintală o educație și deprinderi profesionale conforme cu situația specifică  

a acestora, prin servicii de calitate, responsabilitate și acordarea egalității de șanse.  
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C2.   Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița 

 

 Instituție conexă a învăţământului preuniversitar, Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Ialomița are personalitate juridică, este subordonată Ministerului 

.Educației Cerectării și Tineretulu,  coordonată de Inspectoratul Școlar al județului Ialomița și 

finanţată de Consiliul Judeţean Ialomița (!?). 

Obiectivele prioritare ale instituției sunt: îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistență 

educațională  oferite de personalul din reţeaua CJRAE, consilierea şi orientarea elevilor în 

vederea realizării unei alegeri de continuare/reorientare a traseului educaţional, adaptată 

intereselor şi capacităţilor individuale, în scopul prevenirii abandonului școlar, creșterea 

accesului la serviciile de educație și de îngrijire/dezvoltare personală a copiilor preșcolari, 

fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală, prevenirea 

absenteismului și a insuccesului școlar, creşterea eficienţei activităţii manageriale și asigurarea 

comunicării eficiente cu instituţiile judeţene şi naţionale.  

Principalele activităţi desfăşurate privesc: consilierea părinţilor, consilierea cadrelor 

didactice, consilierea elevilor, activitate de terapie logopedică, elaborarea și difuzarea de 

publicații proprii, desfășurarea de programe și cursuri în domeniu, organizarea de activitati 

metodico-ştiintifice, simpozioane, dezbateri, informări, parteneriate și marketing educaţional. 

În activitatea de consiliere a părinților au fost cuprinse 1988 de persoane în anul 2015, 

din care 814 consiliere individuală și 1174 consiliere de grup, cu o mare diversitate de teme 

(organizarea programului de lucru şi odihnă al copilului, delimitarea dorinţelor şi nevoilor 

acestuia, relaţiile cu copilul: reguli, rutine, recompense, pedepse, managementul emoţiilor , 

disciplinarea pozitivă a copiilor, orientarea şcolară şi profesională, situaţia şcolară, preocupări 

extraşcolare, comportamente problematice, armonizarea relaţiilor părinte – copil și comunicarea 

intrafamilială etc.)  

 Consilierea cadrelor didactice (657 în anul raportat) a avut ca teme frecvente 

următoarele: managementul grupei/clasei, tulburările de atenţie şi hiperactivitate, metode active 

de integrare în timpul activităţii a preşcolarului/şcolarului cu CES sau a copilului cu probleme de 

comportament, modalităţi de implicare a familiei în viaţa şcolară a elevilor, prevenirea şi 

combatrerea absenteismului și abandonului şcolar, sestionarea conflictelor intrapersonale/ 

interpersonale ale elevilor, comunicarea asertivă profesor - elevi, profesor- elevi – părinţi, 

profesorul - sursă de suport pentru elevii săi, ontervenţia profesorului în cazul elevului aflat în 

situaţie de criză și altele. 

 În ceea ce privește consilierea elevilor, în anul 2015, au fost consiliați  12 542 de elevi,  

din care: 2295 prin consiliere personală, 404 prin consiliere de grup și 9843 prin activități de 

acest gen la orele de dirigenție, temele predilecte referindu-se la: autocunoaşterea, dezvoltarea 

stimei de sine, adolescenţa şi transformările ei, relaţiile interpersonale/relaţiile sociale, relaţiile 

cu părinţii, comportamente problematice, adaptarea elevilor la regimul şcolar, dificultăţi de 

învăţare, stiluri de învăţare, orientare şcolară şi profesională, gestionarea conflictelor dintre elevi, 

prevenirea comportamentelor de risc și altele.  

Activitatea de terapie logopedică a însemnat, statistic, 3223 de elevi testați, 712 elevi 

diagnosticați și 517 elevi cuprinși în terapie. Principalele activităţi derulate au acoperit ca 

tematică: organizarea  cabinetelor logopedice din punct de vedere al funcţionalităţii și dotarea cu 

materiale specifice necesare, popularizarea şi prezentarea ofertei  cabinetului logopedic 

părinţilor, cadrelor didactice, testarea  şi diagnosticarea preşcolarilor şi a şcolarilor din zona  

arondată cabinetului, organizarea grupelor şi a orarelor de lucru, proiectarea activității de terapie 

a tulburărilor de limbaj și de comunicare identificate, elaborarea de programe specifice de 

corectare a limbajului, intervenţia terapeutic – recuperatorie în concordanţă cu diagnosticul 

logopedic, asigurarea consultanţei şi a suportului logopedic pentru beneficiarii indirecti (părinţi, 

cadre didactice), consilierea psihopedagogică şi orientarea familiei către servicii specializate.  
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 Programele și cursurile derulate în anul 2015 au fost în număr de 16, cu o tematică 

variată (’’Evaluarea naţională -Inovaţie pentru formarea competenţelor cheie”, „Să ne pregătim 

pentru Bac!”, “Deschide ochii! Traficul de persoane există”, “Şcoala părinţilor”, „Legal - Ilegal”, 

„Reuşim împreună”, „Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive în Consilierea 

Vocațională ” și altele), grupuri țintă diverse ( elevi, părinți, profesori consilieri, tineri, 

adolescenți), care au cuprins 639 de participanți. 

Organizarea de activitati metodico-ştiintifice, simpozioane, dezbateri, informări a 

fost laborioasă, înregistrându-se 25 de acțiuni, din carea 8 dezbateri, 3 simpozioane, 6 informări-

dezbateri, 6 activități metodice, 1 atelier de lucru și 1 de  organizare a Olimpiadei Judeţene de 

Cultură civică.    

 Au fost încheiate 20 de parteneriate, cu o mare varietate a obiectivelor propuse 

(”Împreună pentru mai multă siguranţă”, ,, Școala păinților", „Voluntariatul ne face mai buni”, 

„Dependent de….informaţie”, „Vreau o carieră!” și altele)  și a partenerilor (Poliția Urziceni, 

Cabinete Logopedice Interșcolare, licee și școli gimnaziale, asociații și fundații, instituții publice 

județene). 

 Marketing-ul educaţional a urmărit: orientarea carierei, participarea la oferta 

educaţională a liceelor, popularizarea cabinetului de asistenţă psihopedagogică, prezentarea 

ofertei de programe desfăşurate în cabinet elevilor, părinţilor, şi cadrelor didactice, întocmirea 

broşurii de promovare a activităţilor de consiliere desfăşurate în cabinet, prezentarea proiectelor 

şi parteneriatelor în şedinţele comisiilor metodice şi în cele cu părinţii, în consiliul elevilor la 

nivel de şcoală şi la nivel judeţean, în revista şcolii, realizarea panoului informativ cu activităţi 

de consiliere, parteneriate cu instituţii din comunitate şi postul local de radio. 

Serviciul de Evaluare şi Orientare Școlară şi Profesională şi  Comisia de Orientare 

Şcolară şi Profesională au asigurat evaluarea şi primirea certificatlor de orientare şcolară şi 

profesională   a 331 de elevi, iar 16 elevi au primit recomandări pentru învăţământ la domiciliu. 

Evaluarea nivelului dezvoltării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii la şcoală a fost 

realizată conform  prevederilor Ordinului 3171/ 05.02.2015 privind aprobarea Calendarului şi a 

Metodologiei de înscriere  a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016   

În perioada 17.02.2015 – 12.03.2015, sub coordonarea CJRAE Ialomiţa s-a realizat 

evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor, în 5 centre de evaluare: Centrul 

Urziceni – Şcoala Gimnazială ”Ion Heliade Rădulescu” Urziceni, Centrul 1 Slobozia  - Liceul 

Pedagogic “Matei Basarab” Slobozia, Centrul 2 Slobozia – Grădiniţa cu Program Prelungit 

“Dumbrava Minunată” Slobozia, Centrul Feteşti – Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară 

Feteşti, Centrul Ţăndărei– Liceul Teoretic ”Paul Georgescu” Ţăndărei.  

 

D. Instituții publice din domeniul sănătății 

 

Atribuțiile Consiliului Județean și ale președintelui acestuia privind domeniul sănătății 

sunt reglementate de prevederile art. 91, alin.1, lit.d și alin.5, lit.a 2, precum și ale art.104, alin.1, 

lit e și alin.6, lit.a din Legea nr. 2015/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, preluate și în norme ale Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Ialomița. 

 

D1.   Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 

 

 Depășind o perioadă plinâ de provocări, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia a 

început, din anul 2015, să funcționeze în condiții de normalitate, echipa managerială  

îndreptându-și atenția spre organizarea  muncii în echipă și  realizarea unei activități  medicale  

de calitate.  

           Stabilitatea politicii de dezvoltare și calitatea actului medical sunt legate de  existența 

surselor financiare. Începutul anului 2015 a fost dificil din punct de vedere financiar, 
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S.J.U.Slobozia având conturile blocate datorită titlurilor executorii cu S.C.Dobrogea S.A. 

Constanța și cu S.C.Andalex SRL Slobozia, resurse financiare insuficiente, furnizori  neachitati 

(1877 mii lei), probleme juridice nerezolvate. Eliminarea arieratelor la data de 01.04.2015, a dus 

la fluidizarea activitatii financiare, anul 2015 încheindu-se în conditii de echilibtru financiar  

printr-o atentă fundamentare, monitorizare și stabilire corectă a priorităților, eliminarea 

blocajelor financiare și găsirea de soluții  pentru asigurarea fondurilor necesare desfasurarii 

activității medicale, cu servicii corespunzatoare pentru pacienți, menținerea echilibrului între 

categoriile de cheltuieli, gestionarea eficientă a fondurilor. 

               Pe plan investițional, în anul 2015 au fost achiziționate mijloace fixe, în special 

aparatură medicală, pentru a completa baza materială necesară diagnosticării pacienților și a 

reduce migrația lor către  alte spitale. De asemenea, o bază materială adecvată devine un punct 

forte pentru atragerea  de noi medici, care pot găsi la nivelul S.J..U. Slobozia  dotarile necesare 

pentru buna desfasurare a activității medicale. Principalele surse de finanțare pentru activitaea de 

investiții au fost:  

    1. Fondul de dezvoltare al spitalului, în valoare de 134 mii lei, din care au fost achizitionate: 

aparat BTL pentru baza de tratament, server, injectomate (2 buc.), electrocardiograf, stație 

includere în parafină, monitor funcții vitale;   

   2. Transferuri de la bugetul Consiliului Județean Ialomița, în valoare de 4.232 mii lei, din 

care au fost achizitionate: injectomate (4 buc.), lămpi scialitice (2buc.), microtom, sterilizator cu 

abur și aparat RMN;   

    3. Donații și sponsorizari în valoare de 247 mii lei, primindu-se: analizor automat, 

microscop binocular, analizor hematologie, monitor funcții vitale, aparat automat de imunologie, 

defribilator, aparat EKG, etc. 

Achizițiile au fost importante pentru completarea bazei materiale a S.J.U.Slobozia, dar 

cea mai semnificativă realizare o reprezinta achiziția aparatului RMN, Consiliul Județean 

Ialomița acordând o finanțare de 3.769 mii lei. În luna decembrie 2015, aparatul a fost 

recepționat și se efectuează operațiuni de calibrare, instalare și traning, conform contractului 

incheiat. Pe lângă importanța deosebită pe care o are în stabilirea exacta a diagnosticului, acest 

aparat era necesar  pentru menținerea S.J.U.Slobozia în categoria III, conform OMS nr. 

490/2011. 

Tot în anul 2015, s-a achitat avansul de 30% pentru achiziționarea unui aparat RX 

Digital, realizare care a fost posibilă ca urmare a încheierii unui contract de asociere cu Primăria 

municipiului Slobozia, în valoare totală de 605 mii lei și prin care se completeaza dotarea 

laboratorului de radiologie și imagistică. Este un aparat performant, de ultimă generație, care 

ajută  la diagnosticarea bolnavilor reducând gradul de radiere al pacienților și asigurând imagini 

de calitate necesare diagnosticării de urgență.   

          Trebuie amintite și lucrările de reparații executate de sponsori locali în anul 2015, prin 

care s-au îmbunătățit condițiile de lucru și de cazare și care au însumat 252 mii lei. S-au 

igienizat: cabinetul de ecografie și 8 saloane din cadrul secției de chirurgie, un grup sanitar din 

ambulatoriu, precum și blocul operator, aducându-le la nivelul normelor și standardelor  actuale. 

Din donații și sponsorizari S.J.U.Slobozia a mai primit obiecte de inventar (lenjerie, perdele, 

mobilier, calculatoare, etc) în valoare totală de 192 mii lei. 

           Cu fonduri proprii, în cursul lunii martie 2015, a fost igienizat blocul alimentar, aflat într-

o avansată stare de degradare. 

 În ceea ce privește resursele umane, având specificul de unitate spitaliceasca, instituția  

este organizata și funcționează ca un spital de urgență, cu o structură complexă de specialiști, 

inclusiv specialiști UPU-SMURD. Problema cu care Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia se 

confruntă de mulți ani este cea a deficitului de cadre medicale cu studii superioare – medici, deși  

au fost scoase la concurs posturile vacante și s-au desfășurat adevarate campanii pentru atragerea 

de noi medici, mai ales în specialitățile deficitare, oferindu-le  condiții corespunzatoare de 

muncă,  dar și condiții de cazare, cu sprijinul Primariei Slobozia având reparizate  7 garsoniere 
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pentru specialisti. În anul 2015, a existat, la un moment dat, pericolul ca Secția de Pediatrie să nu 

mai poate funcționa, din cauza lipsei de medici. Din luna noiembrie 2015, au fost ocupate 4 

posturi de medici (ortopedie, oftalmologie, medicină legală și ginecologie), completând astfel 

necesarul de personal medical cu studii superioare. În același timp, în cursul anului 2015, au 

plecat din structura S.J.U.Slobozia, un numar de  sase  medici. Creșterea gradului de  instruire a 

personalului s-a asigurat prin participarea la cursuri de perfecționare profesională, alocându-se în 

acest sens suma de 25 mii lei.    

 Analiza principalilor indicatori de performanță ai Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slobozia în anul 2015, reține un total de bolnavi spitalizați de 19.267 persoane (o creștere cu 1,6 

% față de anul 2014),  total zile spitalizare 97.664 ( creștere de 3,5%), durata de spitalizare – 5,1 

zile, valoarea medicamentelor consumate  2.517.962 lei. Cea mai mare parte a serviciilor 

medicale prestate de S.J.U.Slobozia o reprezintă spitalizarea continuă, dar numeroasele 

reglementări în desfășurarea și validarea acestor servicii și-au pus amprenta asupra activității din 

domeniu, numărul de servicii medicale invalidate datorită conexiunii deficitare  dintre programul  

SIUI și programul DRG, precum și datorită implementarii cardului de sănătate începand cu 

01.05.2015, au dus la diminuarea fondurilor primite  de la Casa de Asigurări de Sănătate 

Ialomița. 

 Pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia rămân de actualitate și prioritare 

demersurile care vizează atragerea de noi medici  din toate specialitățile, conform structurii 

aprobate de Ministerul Sanătății,  creșterea numarului de servicii medicale oferite, reducerea 

migrației pacienților către alte spitale, continuarea investițiilor de modernizare a dotării spitalului 

și a igienizării și modernizării tuturor sălilor de operații, îmbunătățirea  conditiilor hoteliere,   ca 

parte  importantă a activității  medicale  și a gradului  de satisfacție al pacientului. 

 

E. Instituții publice din domeniul evidenţa persoanelor 

 

Atribuțiile Consiliului Județean și ale președintelui acestuia privind domeniul evidența 

Persoanelor sunt reglementate de prevederile art. 91, alin.1, lit.d și alin.5, lit.a 11, precum și ale 

art.104, alin.1, lit e și alin.6, lit.a din Legea nr. 2015/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, preluate și în norme ale Regulamentului 

de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița. 

 

E1    Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei Ialomiţa  

     

    Activitatea Direcției Județene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a avut drept scop 

exercitarea competențelor date prin lege,  în interesul persoanelor și al comunității și în sprijinul 

instituțiilor statului, prin cooperarea cu celelalte structuri de specialiate ale Consiliului Județean 

Ialomița și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și dezvoltarea de relații de colaborare cu  

autoritățile publice, cu persoane fizice pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative 

în vigoare. 

Îndrumarea și controlul metodologic, precum și principalele activități în domeniul 

stării civile din anul 2015 se pot sintetiza astfel: 

a) realizarea, pe baza graficului anual și a tematicii prestabilite, a 76 de acțiuni la  

serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și unităților administrativ 

teritoriale din județ, care au vizat modul în care se înregistrează actele de stare civilă, gestiunea 

certificatelor de stare civilă, înscrierea mențiunilor și efectuarea comunicărilor;  

b)  75 acțiuni în vederea prevenirii abandonului nou născutului în maternităţi şi a punerii  

în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a copiilor instituţionalizaţi în unităţile de 

protecţie socială, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Ialomiţa;  

c) organizarea întâlnirii metodologice anuale cu funcționarii cu atribuții de stare civilă  
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din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și unităților administrativ - 

teritoriale din județ;   

d) înregistrarea a 607 de cereri pentru transcrierea în registrele de stare civilă române a  

certificatelor sau a extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români procurate din străinătate (26 

de țări), emițându-se aviz prealabil pentru 560 de cereri din care 509 pentru certificate de naştere, 

27 pentru certificate căsătorie şi 24 pentru certificate deces, iar un număr de 47 de dosare au fost 

restituite pentru că nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Pentru soluționarea cererilor 

de transcriere s-au efectuat 1826 verificări în Registrul Național de Evidență a Persoanelor; 

e) primirea a 63 de cereri privind rectificare a unor acte de stare civilă, sens în care, s-au  

emis 51 de avize în vederea rectificării unor acte de stare civilă, 12 dosare fiind restituite ca 

incomplete sau cererile de rectificare nu erau însoţite de acte doveditoare care să susţină 

temeinicia acestora, etc.; 

f) înregistrarea a 9 cereri de schimbare a numelui pe cale administrativă, pentru care   

s-au făcut propuneri motivate Preşedintelui  Consiliului Judeţean Ialomița pentru emiterea de 

dispoziții, după verificarea îndeplinirii condițiilor legale și analizarea temeiniciei cererii;  

g) alocarea a 54 de numere din Registrul unic al  certificatelor de divorţ pe cale  

administrativă prin acordul părţilor; 

 h) înscrierea pe marginea registrului, exemplarul II, al unui număr de 88 acte de 

căsătorie, menţiuni privind desfacerea căsătoriei pe cale notarială, ca urmare a primirii 

certificatelor de divorţ transmise de notarii publici din țară;   

      i) eliberarea a 19 certificate de naștere și căsătorie, însoțite de extrasele de pe actele de 

stare civilă, cu toate mențiunile existente pe marginea acestora, la solicitarea Direcției pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;  

 j) verificarea unui număr de 15 dosare cuprinzând modificări intervenite în statutul civil 

al unor cetățeni români aflați în străinătate și transmiterea lor, spre aprobare, Direcției pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;  

 k) înaintarea a 22 comunicări de mențiuni, spre operare, pe marginea actelor de stare 

civilă aflate în păstrare la primăriile din județ,  transmise  de autoritățile străine, cu aprobarea 

Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

 l) derularea activității de primire, actualizare, păstrare şi gestionare a registrelor de stare 

civilă, exemplarul II, de la oficiile de stare civilă din primării şi servicii publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor, asigurând conservarea şi securitatea acestora, efectuarea, la 

solicitarea ofiţerilor de stare civilă delegaţi din judeţ, a 76 verificări în registrele de stare civilă, 

exemplarul II, aflate în arhiva instituției, eliberarea a 240 extrase de pe actele de stare civilă, 

exemplarul II, la cererea  Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date, a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, primăriilor din judeţ şi 

din ţară, în vederea completării  dosarelor de rectificare sau pentru eliberarea unor certificate de 

stare civilă; 

 m) transmiterea de către funcționarii cu atribuții de stare civilă a 12515 menţiuni pentru 

operare în registrele de stare civilă exemplarul II aflate în păstrarea Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa.   

    În anul 2015, la nivelul judeţului Ialomiţa, au fost întocmite 6985 acte de stare civilă, din 

care 2091 acte de naştere, 1428 acte de căsătorie şi 3466 acte de deces.  

Urmare activităţii de coordonare şi control metodologic în domeniul evidenţei 

persoanelor, în anul 2015 au fost verificate  30 097 de cereri  formulate la Serviciile Publice 

Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor pentru eliberarea cărţilor de identitate, eliberarea 

cărţii de identitate provizorii şi cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind 

stabilirea reşedinţei. 

         În vederea înregistrării şi actualizării datelor în Registrul Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor, s-au implementat 583 comunicări referitoare la datele privind persoana fizică. 
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 Cererile instanţelor judecătoreşti, autorităţilor şi instituţiilor publice, persoanelor juridice 

sau fizice având ca obiect furnizarea de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, au necesitat efectuarea a 2 925 verificări în Registrul 

Naţional de Evidenţă a Persoanelor.   

Pentru punerea în legalitate a cetăţenilor români care deţin acte de identitate cu termen de 

valabilitate expirat s-au efectuat verificări în evidenţele proprii ori ale altor instituţii pentru un 

număr de 1 738 persoane.  Totodată, a fost actualizat  Registrul Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor cu date privind eliberarea unui nou act de identitate pentru un număr de 206 

persoane și decesul pentru  o persoană. 

            Evidența persoanelor, pentru o populație activă a județului Ialomița care, la 31 

decembrie 2015,  era de 293 401 de persoane,  este deservită de 5 Servicii publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor, astfel: Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Slobozia (103 880 

persoane din 19 localităţi arondate), Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 

Urziceni (87 151 persoane din 26 localităţi arondate), Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Feteşti(52 284 persoane din 6 localităţi arondate), Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ţăndărei (33 677 persoane din 8 localităţi arondate) 

şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Căzăneşti   (16 409 persoane din 

7  localităţi arondate). În anul 2015 s-a înfiinţat Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor al oraşului Fierbinţi – Târg, la care au fost arondate localităţile Maia, Răduleşti, 

Dridu şi Fierbinţi – Târg  deservind o populaţie de 10 819 persoane. 

În anul 2015,  au fost eliberate 28 812 acte de identitate, din care 27 799 cărţi de 

identitate şi 1 013 cărţi de identitate provizorii. Ca urmare a expirării termenului de valabilitate 

au fost eliberate 17 378 cărţi de identitate şi 4 993 la schimbarea domiciliului, 3 073 pentru 

prima dată persoanelor cu vârsta cuprină între 14 şi 18 ani şi 2 882 în locul actelor pierdute. 

De menţionat că , în luna aprilie 2015, a avut loc instruirea metodologică în domeniul 

evidenţei persoanelor la care au participat funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor şi ai Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din 

judeţ sub coordonarea reprezentantului Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date. 

În domeniul resurselor umane, instituția a avut structura organizatorică și statul de 

funcții aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32/29.05.2013,  cu modificările 

si completările ulterioare, a organizat concursuri pentru promovarea în grad profesional imediat 

superior a unor funcționari  publici și concursuri pentru ocuparea unor funcții vacante, a realizat 

evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale pentru întreg personalul angajat, a 

asigurat instructajele periodice ale salariaților instituției pe linie de sănătate și securitate în 

muncă, apărare și protecție împotriva incendiilor, precum și pe linie de situații de urgență. 

 Referitor la activitatea financiar-contabilă, analizând datele înscrise în contul de 

execuţie al bugetului instituţiei pe anul 2015, rezultă că bugetul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Ialomiţa a fost de 578.000 lei, sume defalcate pentru: cheltuieli de personal  364.000 

lei,  cheltuieli cu bunuri şi servicii 196.000 lei  și cheltuieli de capital 18.000 lei. Execuția 

bugetului la finele anului 2015 a fost în valoare  de 553.482 lei , din care: cheltuieli de personal 

în cuantum de 351.387 lei,  cheltuieli cu bunuri şi servicii - 184.154 lei  și cheltuieli de capital 

17.940 lei.    

 

F. Instituții publice din domeniul ordine publică 

 

Atribuțiile Consiliului Județean și ale președintelui acestuia privind domeniul ordinii  

publice sunt reglementate de prevederile art. 91, alin.1, lit.d și alin.5, lit.a 7, precum și ale 

art.104, alin.1, lit e și alin.6, lit.a din Legea nr. 2015/2001 a administrației publice locale, 
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republicată, cu modificările și completările ulterioare, preluate și în norme ale Regulamentului 

de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița. 

 

F1.   Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa 

 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomița este organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Ialomița în 

baza Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi a propriului 

regulament, cu scopul de reprezentare şi promovare a intereselor comunităţii, pentru asigurarea 

unui climat de siguranţă şi securitate publică. 

 Prin hotărârea nr. 52/28.05. 2015, Consiliul Județean Ialomița  a desemnat 6 consilieri 

județeni care să facă parte din  A.T.O.P. Ialomița,  iar prin hotărârea nr. 59/02.07. 2015 a validat 

componența nominală a membrilor acestei structuri, mandatul lor fiind egal cu durata mandatului 

Consiliului Judeţean Ialomița. 

 Plenul se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară şi, ori de câte ori este nevoie, în şedinţă 

extraordinară, la convocarea scrisă a preşedintelui sau la solicitarea a cel puţin 4 membri, 

adresată preşedintelui. Pentru exercitarea atribuţiilor sale A.T.O.P. Ialomița emite hotărâri cu 

caracter de recomandare, adoptate cu majoritate simplă.  

 Comisiile de lucru ale A.T.O.P. Ialomița sunt: Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă 

şi pentru petiţii, Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali,  

Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului. 

 În anul 2015, pentru realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, A.T.O.P. Ialomița și-a  

desfăşurat activitatea în 4 ședințe de plen, precedate de ședințele pe comisii de lucru. Temele 

abordate în ședințele A.T.O.P. Ialomița din anul raportat au fost: informare privind obiectivele  

A.T.O.P. Ialomița, prezentarea rolului comisiilor de specialitate și a atribuțiilor membrilor 

acestora, stabilirea graficului de activități pentru semestrul al II-lea  2015, informare privind 

incidentul înregistrat la Școala Gimnazială Bărbulești, asigurarea climatului de ordine la nivelul 

unităților de învățământ din județul Ialomița în anul școlar 2015 -2016, încheierea parteneriatelor 

școală – Poliție municipală sau orășenească, constituirea comisiilor Inspectoratului pentru 

Situații de  Urgență „Barbu Catargiu” Ialomița la nivelul unităților de învățământ, măsuri de 

combatere a violenței în școală, , siguranța în unitățile de învățământ  din municipiul Fetești și 

zonele adiacente, analiza modului de asigurare a pazei în zonele limitrofe unităților școlare din 

mediul rural și urban, analiza activității Poliției Locale Fetești în ultimul trimestru al anului 

2015, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a A.T.O.P. Ialomița și a planului 

strategic anual. 

 

  G.Instituții publice din domeniul agriculturii 

 

Atribuțiile Consiliului Județean și ale președintelui acestuia privind domeniul agriculturii 

sunt reglementate de prevederile art. 91, alin.1, lit.d și alin.5, lit.a 14, precum și ale art.104, 

alin.1, lit e și alin.6, lit.a din Legea nr. 2015/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, preluate și în norme ale Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Ialomița. 

 

G1.  Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa  

 

 Camera Agricolă Județeană Ialomita , istituție subordonată Consiliului Judetean Ialomita 

si coordonata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale reprezintă un serviciu profesional 

de consiliere în domeniul agricol.  
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          Obiectivele principale urmărite în activitatea Camerei Agricole Județene Ialomita sunt: 

asigurarea unui sistem informațional complet de diseminare a informațiilor tehnice, tehnologice, 

economice și legislative din domeniul agricol, organizarea de cursuri de formare profesională 

pentru producatorii agricoli, stimularea accesării fondurilor europene nerambursabile, derularea 

programelor de susținere a fermierilor și a celor care vizează dezvoltarea rurală în ansamblu.  

         În ceea ce privește organizarea de cursuri în anul 2015 sunt de reținut: 

- cursuri de inițiere, acreditate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

și de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în domeniile agricultor culturi de câmp , 

zootehnist, apicultor și horticultor, la care s-au înscris 156 de producători agricoli;  

-  cursuri de instruire și întâlniri cu producatorii agricoli pentru promovarea formelor de 

sprijin și ajutor financiar acordate  atât de la bugetul de stat,  cât și de la Uniunea Europeană, a 

masurilor Planului Național de Dezvoltare Rurală, a Codul de bune practici agricole pentru 

protecția apelor, împotriva poluării cu nitriți din surse agricole, tehnologii moderne aplicabile în 

agricultură.  

Este de evidențiat sprijinirea fermierilor pentru  elaborarea proiectelor necesare accesarii 

fondurilor europene nerambursabile, dar și elaborarea de proiecte  pentru  Măsura 6.3 - Sprijin 

pentru dezvoltarea fermelor mici și Măsura 6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (8 

proiecte cu valoare totala de 320.000Euro). 

  Prin acțiuni de informare a potențialilor beneficiari și întâlniri cu producătorii agricoli au 

fost aduse în atenția acestora Codul bunelor practici agricole și de mediu, condiționalitățile 

pentru agricultura ecologică, Ghidurile Solicitantului emise în anul 2015, condițiile de 

eligibilitate pentru accesarea fondurilor europene, proiecte - model destinate fermelor familiale 

pe diverse domenii agricole și altele.  

            Asistența tehnică acordată de Camera Agricolă Județeană Ialomița în anul raportat a vizat          

cultura mare, legumicultura, pomicultura, viticulture, zootehnia, mecanizare și îmbunătățiri 

funciare, economia agrară și industria alimentară, legislația agricolă. De asemenea, s-a făcut    

consilierea producătorilor agricoli în alegerea tipului și sistemului de exploatație , a tehnologiilor 

optime și nonagresive față de mediu,  a utilajelor, echipamentelor și a materialului genetic, s-au  

realizat loturi demonstrative în domeniul vegetal , horticol  și zootehnic, precum și demonstrații  

privind pregărirea patului germinativ,  sfaturi pentru semănat , aplicarea tratamentelor 

fitosanitare, lucrările de îngrijire a răsadurilor de legume  și de întreținere a culturilor de legume 

de la plantare până la recoltare, perioada optimă de aplicare a îngrășămintelor și de  combatere a 

bolilor și dăunătorilor, pregătirea pomilor fructiferi pentru iarnă, îndrumări și demonstrații 

practice în apicultură și în creșterea animalelor și altele  

 A beneficiat de atenție deosebită din partea Camerei Agricole Județene Ialomița 

acordarea de consultanță de specialitate pentru constituirea formelor asociative în agricultură  

Trebuie remarcat impactul pe care l-au avut cursurile de pregătire profesională asupra 

producatorilor agricoli, înțelese de aceștia nu numai ca  obligativitate  derivând din condițiile de 

eligibilitate cuprinse în proiectele de  accesare a  fondurilor europene,  dar și de necesitatea 

practică a aplicării cunoștințelor dobândite în domeniile de activitate agricolă acreditate.  .  

   

H. Societăți comerciale cu capital integral al județului Ialomița 

 

Atribuțiile Consiliului Județean și ale președintelui acestuia privind domeniul realizării 

infrastructurii rutiere sunt reglementate de prevederile art, 17, art. 91, alin.1, lit.d și alin.5, lit.a 

12, precum din Legea nr. 2015/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, potrivit cărora consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu 

capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la 

înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor societăți comerciale prestatoare de servicii publice 

de interes local sau judeţean.  
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H1.   S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa  

 

În conformitate cu prevederile legale, Consiliul Judeţean Ialomiţa îndeplineşte, ca 

acționar unic,  atribuţiile adunării generale a acţionarilor la S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa. 

De asemenea, cadrul legislativ pentru organizarea și funcționarea S.C. Drumuri şi Poduri S.A. 

Ialomiţa este întregit de Legea 31/1990  privind societăţile comerciale, cu modificările și 

completările ulterioare, OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor 

publice și actul constitutiv al societății. 

Principalele activități ale S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa sunt: realizarea de lucrări 

de construcţii a drumurilor județene și comunale, reparaţia şi întreţinerea de drumuri, executarea 

şi comercializarea produselor specifice fale societății (mixturi asfaltice si betoane de ciment).

 Pentru realizarea activităților, la S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa are subunităţi în 

județ: secţia de producţie din municipiul Slobozia, puncte de lucru din municipiul Urziceni, 

oraşele Ţăndărei şi Căzăneşti şi un atelier de reparaţii utilaje în Slobozia.  

Bugetul de venituri și cheluieli al la S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa  avut, în anul 

2015, prevăzute venituri totale de 10.500 mii lei și cheltuieli totale de 10.290 mii lei. Execuția 

bugetului de venituri și cheluieli la finele anului 2015 a înregistrat venituri totale de 17.549 mii 

lei și cheltuieli totale de 16.927 mii lei, cu un profit brut de 624 mii lei.. Societatea își desfăşoară 

activitatea numai din surse proprii, fiind o societate cu autogestiune proprie.  

Principalele lucrările executate în anul 2015 se pot sintetiza, după benefiociari, astfel: 

a) pentru Consiliul Județean Ialomița: 

- „Întreținere și reparații drumuri județene -anul 1/2015", valoare  4.830.609 lei,  

(Contract 223291/1/ 09.09.2015) , din care: reparații prin plombări (reparații  executate manual 

cu mixturi asfaltice calde - 1283 to, pe DJ201, DJ203F, DJ213A, reparații la rece, executate 

mecanic - cu utilaj specializat tip ROSCO, 17093 mp pe DJ203F, DJ306B, DJ203B, DJ203E, 

DJ201, DJ302, DJ102H, DJ101B, DJ306 și covoare asfaltice  =  DJ 203F, DJ213A, întreținere 

drumuri pietruite, prin reprofilare mecanică , compactare şi adaos de material pietros- 1580 to, pe 

DJ306, DJ213A,DJ203E, lucrări de siguranta circulației (semnalizare pe verticală -indicatoare de 

circulație - 38 buc, marcaje rutiere pe 11.956 mp.), lucrari de cosit vegetatie – DJ 201, DJ212, 

DJ201B; 

 - „Lucrări deszăpezire - 45 zile, ianuarie-februarie 2015 ", valoare  555.590 lei, 

(Contract nr. 9154/16.12.2014), executându-se deszapezirea și combaterea poleiului pe întreaga 

rețea de drumuri aflate în proprietatea Consiliului Județean Ialomița; 

 - ” Recensământul circulației ”, valoare 162.681 lei, (Contract 23621/ 17.04.2015);  

 - “Modernizare DJ313 Axintele-Horia  km 22+067- km35+087”, valoare = 

14.682.940 lei (Contract  5783/18.03.2015), fiind executate fundație balast, fundație piatră 

spartă, covor asfaltic în 2 straturi; 

 b) pentru comune din județul Ialomița: 

- Marculești – „Modernizare drumuri comunale , comuna Marculești”, valoare  

333.044  lei (Contract 34/10.02.2015), asfaltarea a 5 străzi;   

- Gura Ialomiței - " Modernizare drum comunal  “, valoare 333.536 lei (Contract  

1175din 10.02.2015), cu fundație, îmbrăcăminte asfaltică , podețe;  

- Movila - „Modernizare str N Balcescu și străzi adiacente”, valoare 647.510 lei, 

(Contract 2009/23.06.2015), cu fundație, îmbrăcăminte asfaltică , podețe;    

- Rădulești – „Întreținere drum comunal DC15A - Brazii” , valoare 284.995 lei,  

(Contract 1352/26.10.2015), reparații cu asfalt.  

Sprijinirea activității S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa s-a realizat și prin majorarea 

aportului la capitalul societăți, în numele și în interesul județului Ialomița cu 410.000 lei, 

aprobată prin hotărârea nr. 12/10.02.2015 de Consiliul Județean Ialom,ița.  
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Indicatorii tehnici și economico-financiari realizați de S.C. Drumuri şi Poduri S.A. 

Ialomiţa în anul 2015 arată că a existat preocupare pentru menținerea unei stări de solvabilitate, 

stabilă şi profitabilă, care a evitat intrarea în incapacitate de plată și disponibilizările de personal.      

 

 V. Îndeplinirea atribuţiilor privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei 

publice locale şi centrale şi a altor atribuţii date în competenţa consiliului judeţean sau 

preşedintelui  

 

 Normele legale care stabilesc atribuţii privind cooperarea interinstituţională pentru 

Consiliul Județean, cât și pentru președintele acestuia sunt prevăzute în  Legea nr. 2015/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.91, alin.1, 

lit.3, și alin.6, lit.a,c, art.104, alin.1, lit.d, art.8, art.11, art.12, art.14. Potrivit acestora, autoritatea 

administrației publice județene poate să hotărască cooperarea sau asocierea județului  cu alte 

unităţi administrativ-teritoriale din ţară, cu persoane juridice române ori străine, cu parteneri din 

societatea civilă, pentru finanţarea şi realizarea în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public judeţean, aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale 

autorităţilor administraţiei publice locale, formarea de asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu 

personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, în vederea promovării unor interese 

comune. Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale ( Asociaţia 

Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România, 

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, formele de asociere pe criteria 

profesionale) trebuie consultate, printr-o normă imperativă, în toate problemele care le privesc în 

mod direct, potrivit legii. 

 Participarea la asemenea structuri asociative de  cooperare înseamnă găsirea unor 

modalități practice de a avea soluții la probleme de interes major și cu impact în activitatea 

partenerilor și a comunităților/entităților pe care le reprezintă. În același timp, se naște și 

obligația corelativă a susținerii financiare a asociațiilor la care s-a aderat, prin cotizații sau 

participări la capital. Prin hotărârea nr.27.31.03.2015, Consiliul Județean Ialomița a aprobat 

cuantumul cotizațiilor pentru anul 2015 la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 

România, în valoare de 46.537,10 lei, la Agenția de Dezvoltare Regională SUD Muntenia – 

253.618 lei, la Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară „Situații de Urgență SUD 

Muntenia” – 10.000 lei și la  Asociația pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a 

județului Ialomița - 40.000 lei.  

 A.Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o structură  asociativă 

a autorităţilor administraţiei publice locale, de tip organizaţie neguvernamentală, fără scop 

lucrativ,  constituită conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, care  reunește, pe baza liberului consimţământ, toate consiliile județene din țară, acestea 

fiind reprezentate de  preşedinţii în exerciţiu sau de către înlocuitorii desemnaţi ai acestora. Prin 

UNCJR se urmărește întărirea autonomiei locale,  un proces de descentralizare real, promovarea 

dialogului social coerent și eficient, precum şi a parteneriatului cu autorităţile centrale şi cu 

celelalte structuri asociative din administraţia publică,  implicarea activă  în procesul decizional 

şi de reprezentare la nivel naţional, întărirea capacităţii administrative a autorităţilor 

administraţiei publice locale,  îmbunătăţirea cadrului legislativ reducerea disparităţilor 

economico-sociale între judeţe şi regiuni prin elaborarea de strategii, programe şi proiecte pentru 

investiţii de dezvoltare locală. 

Deși strict reglementată, activitatea Uniunii Naţională a Consiliilor Judeţene din 

România în anul 2015 a fost sporadică, desfășurându-se numai 3 ședințe, în condițiile în care 

activitatea majorității consiliilor județene din țară a fost supusă unor presiuni ale instituțiilor de 

anchetă și mediatice deosebite, care au bulversat și blocat de multe ori îndeplinirea atribuțiilor 

legale ale administrației publice județene.  
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Cea mai vizibilă activitate a fost, în anul 2015, de consultare a Consiliilor Județene în 

legătură cu proiectele de acte normative inițiate de autoritățile centrale, pentru transmiterea de 

propuneri care să îmbunătățească legislația din anumite domenii,  prin observații pertinente 

rezultate din experiența practică a aplicării legilor. Consiliul Județean Ialomița a primit în anul 

2015 un număr de 558 de solicitări de consultare a actelor normative și a transmis 70 de puncte 

de vedere. Din păcate, ideea generoasă și normală a consultării administrației publice județene  

asupra prevederilor propuse în diferite forme de elaborare, modificare sau completare a actelor 

normative este afectată de caracterul cvasiformal al consultării, dat de termenele scurte de 

formulare a observațiilor și propunerilor (de cele mai multe ori 1-2 zile!), de multitudinea 

inițiativelor legislative care nu au relevanță pentru atribuțiile și responsabilitățile consiliilor 

județene și de neluarea în seamă a punctelor de vedere transmise. 

B. Consiliul pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia este un organism regional  

deliberativ, fără personalitate juridică, alcătuit din 28 de membri (câte patru de la nivelul fiecărui 

judeţ din  regiune: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), care 

funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia și 

coordonează activităţile de elaborare şi monitorizare aferente politicilor de dezvoltare regională. 

           Principalele atribuții ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia sunt:  

aprobarea strategiei, programelor și proiectelor de dezvoltare regională, alocarea de resurse de la 

Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională pe baza criteriilor, priorităţilor şi destinaţiilor 

stabilite, a resurselor Fondului pentru dezvoltare regională, coordonarea Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională SUD Muntenia, aprobându-i bugetele anuale de venituri şi cheltuieli, 

organigrama şi statul de funcţii, rapoartele de activitate semestriale, parteneriatele regionale, 

rapoartele privind stadiul dificultăţile de implementare, precum şi impactul programelor şi 

proiectelor de dezvoltare regională.  

 Cele mai importante hotărâri ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională SUD 

Muntenia adoptate în anul 2015, privesc aprobarea Strategiei Regionale de Dezvoltare 

Inteligentă a regiunii Sud Muntenia și a Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru 

perioada 2014-2020 și aprobarea listei de proiecte prioritare pentru care vor fi întocmite cereri de 

finanțare în cadrul POR 2014 - 2020, Axa prioritară 6 - Stimularea mobilitatii regionale prin 

conectarea infrastructurii rutiere la TEN-T. 

C. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de Urgență SUD Muntenia”    

s-a constituit în anul 2009, prin asocierea celor 7 județe din regiune, cu scopul de a implementa 

proiecte regionale în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 –  

„ Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 3.3 – „Achiziționarea de  

echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în 

situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”. 

Proiectul „Achiziționarea de  echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și 

calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de 

urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea SUD Muntenia, etapa a II-a” a fost 

demarat în anul 2013, valoarea lui totală a însumat 21.560.000 lei, durata de implementare – 18 

luni (până la 28.02.2015), iar beneficiarii finali au fost cele 7 Inspectorate pentru Situații de 

Urgență din Regiunea SUD Muntenia. Județul Ialomița a beneficiat de achiziționarea prin proiect 

a următoarelor echipamente: 1 autospecială pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate marte de 

9000 litri și alta de 7000 litri. Pe același program operațional s-a aplicat și obținut finanțare 

pentru proiectul „Achiziție echipamente specifice pentru intervenții de urgență, în condiții 

de iarnă ( autofreze de zăpadă) în Regiunea SUD Muntenia”, cu o valoare totală de 

6.354.599,99 lei și o durată de implementare de 15 luni (până la 30.12.2015), fiecare Inspectorat 

pentru Situații de Urgență din Regiunea SUD Muntenia primind câte o autofrezpă de zăpadă. De 

menționat că toate consiliile județene din regiune au participat la cofinanțarea proiectelor. 
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D. Asociația pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a județului Ialomița a fost  

înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor legal constituite prin Încheierea nr.19/10.07/2002 a 

Judecătoriei Slobozia, având în componență 60 de  unități administrative din județul Ialomița, 

din 66 existente. În urma ședinței Adunării Generale a Asociaților din 14.02.2014 s- hotărât 

înființarea unui Compartiment de Audit Public la nivelul ADIL pentru asigurarea îndeplinirii 

atribuțiilor de acest gen la membrii asociați. De altfel, în anul 2015, pe baza Planului anual de 

activitate în domeniul auditului public, aprobat de conducerea asociației, s-au realizat 29 de 

misiuni de audit, cu un număr de 4 auditori, administrațiile autorităților publice locale având în 

misiunile de audit public un instrument eficient de management public.  

 

 VI. Promovarea cooperării internaționale  

  

Deși ar trebui să reprezinte un obiectiv semnificativ al Consiliului Județean 

Ialomița, promovarea cooperării europene și  interneționale la nivelul anului 2015 a rămas la 

nivelul relațiilor de acest tip ale instituțiilor publice de sub autoritatea acestuia. Apartenența la 

Ansamblul Regiunilor Europene, for care dezbătea teme referitoare la dezvoltarea regională, 

cooperarea inter‐regională  şi transfrontalieră, rolul    autorităților teritoriale în politica de 

integrare, coeziunea teritorială, migrația şi mobilitatea populației și altele, a înmcetat din anul 

2013 prin neplata cotizației, (una simbolică - 3500 euro), în comparație cu nivelul cotizației de la 

structurile asociative prezentate mai sus! 

 

 VII. Concluzii 

 

  Prezentul „Raport  al preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de  

îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 

2015” este o reflectare a activității desfăşurată  de consilierii județeni, conducerile operativă și 

executivă ale Consiliului Județean Ialomița, aparatul de specialitate şi instituțiile publice aflate 

sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița.  

Efortul comun și conjugat a reprezentat o coordonată majoră a unui management public 

desfășurat în condițiile special ale anului 2015, care a întărit spiritul de echipă, colaborarea și 

întrajutorarea, preocuparea de a găsi soluții la numeroase și inerente probleme administrative, 

constrângeri  şi disfuncționalități, fundamentarea riguroasă a deciziilor, utilizarea eficientă a 

resurselor şi adaptarea la rigorile, principiile  şi standardele unei administrații moderne, 

performante. 

Activitatea desfășurată în anul 2015 de Consiluil Județean Ialomița și structurile sale 

funcționale  în contextul politic, economic, social și administrativ al anului raportat permite 

relevarea următoarelor concluzii: 

- preocuparea evidentă pentru respectarea prevederilor legale emise la nivel național, 

 precum și a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomița, înțeleasă ca o obligație fundamentală 

pentru fiecare dintre cei care au fost cuprinși în acest segment de autoritate publică; 

- existența unui cadru legal semnificativ pentru promovarea democrației participative 

 nu este de ajuns în condițiile în care se înregistrează un grad relativ redus de implicare a 

cetățenilor în viața publică (dezbateri de interes județean major, ședințele Consiliului Județean 

Ialomița, care au un caracter public, alte evenimente publice); 

- nivelul scăzut de informare a populației și, nu de puține ori și ale unor structuri 

decizionale de la nivel central (?) și local asupra competențelor, atribuțiilor, responsabilităților şi 

misiunii  Consiliului Județean şi ale instituțiilor publice în general;  

- reglementări legislative necorelate, contradictorii sau excesive în domeniu, care  

încarcă nejustificat și birocratic activitatea curentă, blochează îndeplinirea operativă a atribuțiilor 

și transferă o imagine negativă asupra autorităților administrației publice locale;  

- transferarea către autoritățile publice locale, în cele mai multe cazuri, numai de  
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atribuții  şi responsabilități, fără a aloca resursele finanaciare şi umane necesare; 

- teama de reforme structurale reale, care să aducă stabilitate economică, politică,  

socială și administrativă; 

- accesarea și gestionarea fondurilor structurale s-a lovit de un blocaj administrativ, atât  

la nivel central, cât și local, determinând pierderea unor importante surse alternative de finanțare 

pentru bugetele locale, implementarea cu mare greutate a programelor accesate și,  implicit, un 

grad de absorbție a fondurilor europene neramburasbile departe de nevoi și alocarări europene; 

- existența unor resurse bugetare și de management insuficient folosite în promovarea 

și realizarea proiectelor de investiții publice, în condițiile în care ele sunt surse de dezvoltare 

locală; 

- menținerea temerii de a pune în aplicare grila salarială unificată în întregul sector  

public, dar și a practicilor salariale discreționare, discriminatorii și inechitabile, care au condus la 

situația paradoxală ca sectorul administrației publice să nu mai fie atractiv pentru persoanele 

interesate, iar numărul posturilor vacante să fie extern de  ridicat ( 40 % al nivelul Consiliului 

Județean Ialomița!); 

- tendința de culpabilizare, pornind de la cazuri particulare, a întregii administrații  

publice, mai ales locale, pentru corupție și birocrație, afectând eforturle acesteaia de  asigurare a 

credibilității, stabilității și transparenței administrative, dar și pentru mărirea gradului de 

încredere a cetățenilor în administraţia publică judeţeană. 

 

  Prezentarea „Raportului preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul 

de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 

2015”  reprezintă un prilej optim și public de adresa mulțumri consilierilor județeni, conducerii 

operative a Consiliului Județean Ialomița, vicepreşedinților Consiliului Județean  Ialomița, 

funcționarilor publici de conducere sau de execuție  şi personalului contractual din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Ialomița şi din instituțiile publice subordonateacestuia, 

autorităților publice județene, regionale  şi centrale,   reprezentanților mass‐ media pentru 

colaborare eficientă și sprijin reciproc, spre a oferi cetățenilor o administrație public județeană 

transparentă, democratică,  performantă.  
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