
BULETIN INFORMATIV 

 

 

Asigurarea accesului la informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin 

intermediul Centrului de Informare Cetățeni (C.I.C.) - situat la intrarea în sediul instituției, Piața Revoluției nr. 1, Slobozia, 

Ialomița, telefon 0243.230 200 sau la adresa de e-mail: cji@cicnet.ro. 

Conform art.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și 

institutiile publice au obligatia sa publice și să actualizeze anual un buletin informativ care cuprinde următoarele informații de 

interes public din oficiu: 

  

Informații de interes public Trimitere către pagina unde sunt publicate informațiile 

pe site-ul instituției (link secțiune) 

A actele normative care reglementează 

organizarea și funcționarea autorității sau 

instituției publice 

- Consiliul Județean - Legislație 

http://www.cicnet.ro/content/legislatie 

B structura organizatorică, atribuțiile 

departamentelor autorității sau instituției 

publice 

Aparat de specialitate CJ - Organigrama, ROF 

http://www.cicnet.ro/aparatul 

http://www.cicnet.ro/content/regulament-organizare-

functionare 

C numele și prenumele persoanelor din 

conducerea autorității sau a instituției 

publice și ale funcționarului responsabil 

cu difuzarea informațiilor publice 

Conducere CJI http://www.cicnet.ro/content/conducerea-

operativa 

Consilieri județeni http://www.cicnet.ro/content/consilieri-

judeteni-2016-2020 

Aparat de specialitate CJI - http://www.cicnet.ro/aparatul 

Contact http://www.cicnet.ro/content/contact 

 

D coordonatele de contact ale autorității sau 

instituției publice 

 

Contact  http://www.cicnet.ro/content/contact 

 

 

E audiențe http://www.cicnet.ro/content/audiente 

F sursele financiare, bugetul și bilanțul 

contabil 

http://www.cicnet.ro/informații  

 

G programele și strategiile proprii http://www.cicnet.ro/content/strategia-dezvoltare-judetului-ialomita 

H lista cuprinzând documentele de interes 

public 

 http://www.cicnet.ro/content/tipuri-informații 

 

I lista cuprinzând categoriile de documente 

produse și/sau gestionate, potrivit legii 

http://www.cicnet.ro/informații 

 

J modalitățile de contestare a deciziei 

autorității sau a instituției publice în 

situația în care persoana se consideră 

vătămată în privința dreptului de acces la 

informațiile de interes public solicitate 

http://www.cicnet.ro/content/servicii-online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cji@cicnet.ro
http://www.cicnet.ro/aparatul
Contact
http://www.cicnet.ro/content/contact
http://www.cicnet.ro/content/tipuri-informatii
http://www.cicnet.ro/informatii
http://www.cicnet.ro/content/servicii-online


A) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 

Acte normative 

1 Constituţia României  
Monitorul Oficial nr.767/31 

octombrie 2003 

2 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 123 

din 20 februarie 2007 

3 
Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 912 

din 7 octombrie 2004 

4 

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 279 

din 21 aprilie 2004 

5 
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi instituţiile publice 

Monitorul Oficial nr. 1.105 

din 26 noiembrie 2004 

6 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată 
Monitorul Oficial nr. 525 

din 23 februarie 2004 

7 Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006 
Monitorul Oficial nr. 453 

din 25 mai 2006 

8 
Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor, administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Monitorul Oficial al nr. 333 

din 17 mai 2007 

9 
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr.365 

din 29 mai 2007 

10 

Hotărârea Guvernului nr. 1.353 din 27 decembrie 2001 privind atestarea 

domeniului public al judetului Ialomita, precum și al municipiilor, orașelor și 

comunelor din judetul Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare  

Monitorul Oficial nr.205 

din 26 martie 2002 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339


 

 

B) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice: 

 
-  

 

 

Program de lucru cu publicul: 

Luni – joi: 08.00 – 16.30 

Vineri: 08.00 – 14.00 

 

 

Structura organizatorică aparat specialitate: 

Direcția Buget Finanțe 

 Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri 

  Compartiment Buget Contabilitate 

  Compartiment Programare și Urmărire Venituri 

Compartiment Analiză și Sinteză Bugetară 

  Compartiment Finanțare Programe / Proiecte și Investiții 

 Compartiment Informatică 

 Compartiment Resurse Umane 

Direcția Coordonare – Organizare 

 Serviciul Juridic Coordonare Organizare 

  Compartiment Juridic 

  Compartiment Coordonare Organizare  

  Compartiment Parteneriate instituționale și colaborarea cu societatea civilă 

 Centrul de Informații pentru Cetățeni 

  Compartiment pentru Informații și Relații Publice   

  Compartiment Mass - media 

Direcția Achiziții și Patrimoniu 



 Serviciul Achiziții Publice 

  Compartiment Patrimoniu Public și Privat   

  Personal deservire, Protocol, Administrativ Protecția Muncii 

Direcția pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism 

 Serviciul Amenajarea teritoriului și Urbanism  

 Compartiment Monitorizare și Control 

Direcția Investiții Publice 

 Serviciul Management de Proiect 

 Compartiment Infrastructură Rutieră 

 Autoritatea Județeană de Transport 

 Serviciul Investiții și Servicii Publice 

  Compartiment Investiții Publice  

  Unitatea Județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice 

  Compartiment Infrastructură Mediu 

  

Compartiment Audit Public Intern 

Compartiment Corp Control 

Cabinet consilieri Președinte 

 

 

Atribuțiile direcțiilor menționate mai sus sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare care poate fi 

vizualizat pe pagina de internet a instituției pe următorul link: 

Regulament de organizare și funcționare - anexa la HCJI nr. 60 din 27.04.2017 

 

C) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu 

difuzarea informațiilor publice  

 

Președinte: Victor MORARU 

Vicepreședinte: Emil Cătălin GRIGORE 

Vicepreședinte: Ionel GAE 

Secretar al Județului: Adrian Robert IONESCU 

Administrator public: Larisa Elena MIHAI 

 

Funcționar public responsabil cu furnizarea informațiilor publice conform Legii 544/2001 - consilier Giorgiana Marillene Vasile 

 

  

 

 

D) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

  

Slobozia - Piaţa Revoluţiei nr. 1, județul Ialomița cod poştal 920032 

tel.: 0243 / 230 200 

fax: 0243 / 230 250 

e-mail: cji@cicnet.ro 

website: http://www.cicnet.ro/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.cicnet.ro/sites/www.cicnet.ro/files/pagini-simple/2012-07-14/159/anexalahcjinr.60.pdf
mailto:cji@cicnet.ro
http://www.cicnet.ro/


 

 

E. Audiențe: 

Program audiențe:  

PREȘEDINTE 

Victor MORARU 

  

LUNI           

  

Orele 10.00-12.00 

VICEPREȘEDINTE 

Emil Cătălin GRIGORE 
MARȚI         Orele 10.00-12.00 

VICEPREȘEDINTE 

Ionel GAE 
MIERCURI     Orele 10.00-12.00 

SECRETARUL JUDEŢULUI 

Adrian  Robert IONESCU                                                      
JOI                Orele 13.00 - 15.00 

 

Cererile de înscriere în audiență se pot depune personal la registratura Consiliului Județean Ialomița, pot fi transmise prin fax, la 

numărul 0243 230 250, sau prin poșta electronică la: cji@cicnet.ro.  

 

F) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil 

 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 10 din 19.02.2018 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, 

pe anul 2018 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 207/19.12.2017 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, la 

trimestrul IV (preliminar), anul 2017 

 

Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil pot fi vizualizate pe site : http://www.cicnet.ro/informații  

 

Informații despre obiectul programelor și strategiilor se pot obține de la sediul Consiliului Județean Ialomița și de pe pagina de 

internet a instituției.  

 

G) programele și strategiile proprii 

Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2009-2020 

 

http://www.cicnet.ro/content/strategia-dezvoltare-judetului-ialomita 

 

H) lista cuprinzând documentele de interes public 

• Actele normative care reglementează organizarea şi funcționarea autorității sau instituției publice; 

• Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau 

instituției publice; 

• Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice şi ale funcționarului responsabil cu 

difuzarea informațiilor publice; 

• Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de 

e-mail şi adresa paginii de internet; 

• Sursele financiare, bugetul şi bilanțul contabil; 

• Programele şi strategiile proprii; 

• Lista cuprinzând documentele de interes public; 

• Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana vătămată în privinţa dreptului de 

acces la informaţiile de interes public solicitate. 

mailto:cji@cicnet.ro
http://www.cicnet.ro/sites/www.cicnet.ro/files/articole/2018-03-02/1694/hcjinr.10din19.02.2018.pdf
http://www.cicnet.ro/content/strategia-dezvoltare-judetului-ialomita


 

 

I) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/ sau gestionate, potrivit legii 

Acestea pot fi consultate pe pagina de internet a instituției, http://www.cicnet.ro/informații 

- Dispoziții ale Președintelui; 

- Hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița; 

- Proiecte de acte normative 

Instrumente de prezentare a actelor normative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare 

-Rapoarte de activitate, rapoarte anuale 

-Regulament de organizare și funcționare al aparatului propriu 

-Declarații de avere ale consilierilor județeni și funcționarilor publici 

-Studii 

-Analize 

-Materiale de specialitate 

-Adrese 

-Observații și propuneri 

-Acorduri și protocoale 

-Lista certificate de urbanism, autorizații de construire 

-Documente privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru aparatul propriu 

-Avize 

-Acte procedurale 

-Programe și strategii adoptate 

 

J) modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în 

privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate 

Acestea sunt reglementate prin legea nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare și în H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, la Capitolul 

Sancțiuni.  

Conform prevederilor art. 21 și art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public, cetățenii se pot 

adresa cu reclamație administrativă conducătorului instituției publice, în termen de 30 zile de la luarea la cunoștință a refuzului 

explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice.  

Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale 

prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază 

sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției publice.  

 

http://www.cicnet.ro/informatii

