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finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății, pe anul 2018
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HOTĂRÂRE
privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 525 din
27.12.2018 de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 582/2019 - L din 10.01.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 525 din 27.12.2018 privind
majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018;
- Raportul nr. 584/2019 - N din 10.01.2019 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 1850/2019 - F din 29.01.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 1721/2019 - R din 28.01.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 1874/2019 - R din 29.01.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1838/2019 - F din 29.01.2019 al Comisiei pentru învăţământ, cultură,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 1662/2019 - F din 28.01.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu :
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit.
b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1026/2018 privind alocarea unei sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2018, pentru echilibrarea bugetelor locale;
Cod FP 07-06, ed. 2, vers.0

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018, cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 525 din
27.12.2018 privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018, reprezentând
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcţia Buget
Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, punerea în
aplicare fiind asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomița.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată
direcțiilor de specialitate implicate și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Ialomița,
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr.1
Adoptată la Slobozia
Astăzi.31.01.2019

Rd./Oc.
HAM
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 526 din 27.12.2018
privind majorarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia cu subvenții din bugetele
locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 588/2019 - R din 10.01.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 526 din 27.12.2018
privind majorarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia cu subvenții din
bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății, pe anul
2018;
- Raportul nr. 589/2019 - F din 10.01.2019 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 1853/2019 – V din 29.01.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 1722/2019 - F din 28.01.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 1876/2019 - T din 29.01.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1840/2019 - B din 29.01.2019 al Comisiei pentru învăţământ, cultură,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 1663/2019 - T din 28.01.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu :
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4)
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și
completările ulterioare;
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- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1026/2018 privind alocarea unei sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2018, pentru echilibrarea bugetelor locale;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018, cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 526 din
27.12.2018 privind majorarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia cu
subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul
sănătății, pe anul 2018, reprezentând anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Spitalul
Județean de Urgență Slobozia, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul unității
sanitare.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată
Direcției Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
și Spitalului Județean de Urgență Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 2
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01.2019

Rd./Oc.
HAM
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat
la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2018
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1344/2019-D din 22.01.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr.1347/2019-T din 22.01.2019 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 1852/2019 - H din 29.01.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 1724/2019 - H din 28.01.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 1875/2019 - F din 29.01.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1841/2019 - P din 29.01.2019 al Comisiei pentru învăţământ, cultură,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 1664/2019 - H din 28.01.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu :
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4)
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018, cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 4.500,00 mii lei din excedentul bugetului local
rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii
de dezvoltare aferentă bugetului local pentru anul 2019, în limita angajamentelor legale
aprobate.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, punerea în aplicare fiind
asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomița.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Județean Ialomița și
Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița - Activitatea de Trezorerie și
Contabilitate Publică, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr.3
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01.2019

Rd./Oc.
HAM
2 ex.

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

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.
32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu
modificările și completările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1338/2019-D din 22.01.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017 privind
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările
ulterioare;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 8/08.01.2019 privind
numirea definitivă a domnișoarei Ilie Elena Alexandra în funcția publică de execuție de
consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Direcției Amenajarea
Teritoriului și Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 27/16.01.2019 privind
numirea definitivă a domnului Balaban Ionuț Cristian în funcția de execuție de consilier
, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Direcției Investiții și Servicii
Publice – Serviciul Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Ialomița;
- Nota de fundamentare a Direcției Coordonare Organizare nr. 883/2019-V din
15.01.2019 privind transformarea unui post aferent unei funcții publice din cadrul
direcției;
Examinând:
- Raportul nr. 1339/2019-R din 22.01.2019 al Direcţiei Buget Finanţe ;
-Raportul nr. 1877/2019 – H din 29.01.2019 al Comisiei economico – financiare și
agricultură;
-Raportul nr. 1851/2019 - T din 29.01.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
-Raportul nr. 1726/2019 - J din 28.01.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Cod FP 07-06, ed. 2, vers.0

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum
si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în
tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 211 din
19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din
serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018, cu modificările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 10 din 19.02.2018 privind
aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2018, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din
19.01.2017, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- postul de la poziția nr. 30 din statul de funcții (ID post nr. 468884) de consilier
juridic, clasa I, grad profesional asistent se transformă în consilier juridic, clasa I, grad
profesional superior, în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Compartiment Juridic;
- postul de la poziția nr. 81 din statul de funcții (ID post nr. 417220) de consilier,
clasa I, grad profesional debutant, gradația 0 se transformă în consilier, clasa I, grad
profesional asistent, gradația 0 în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism,
Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism;
Cod FP 07-06, ed. 2, vers.0

- postul de la poziția nr. 111 din statul de funcții (ID post nr. 468891) de consilier,
clasa I, grad profesional debutant, gradația 0 se transformă în consilier, clasa I, grad
profesional asistent, gradația 0 în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul
Management de Proiect.
Art.II Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa , cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.IV Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr.4
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01.2019

Rd/Oc
HAM

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

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
nr. 211 din 19.12.2017, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1573/2019-H din 25.01.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Raportul nr. 1575/2019-J din 25 .01.2019 al Direcţiei Buget Finanțe;
- Minuta de negociere cu reprezentanţii salariaţilor Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub
nr. 24335/2018 –Q din 18.12.2018;
- Raportul nr. 1854/2019 - J din 29.01.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistență socială și familie;
- Raportul nr. 1878/2019 - V din 29.01.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1728/2019 – L din 28.01.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile art. 3 alin. (1) și (4), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11,
art. 12 alin. (1), art. 38 alin.(3) lit. a), e) și f) și anexa 8, cap. I, lit. A, pct. III și cap. II, lit. A, pct.
IV din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937 din 07.12.2018 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114 din 28.12.2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1)lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.211/19.12.2017 privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița şi din serviciile publice din
subordine, începând de la data de 01.01.2018,
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- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 14/19.02.2018 privind
modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 211/19.12.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița şi din serviciile publice din
subordine, începând de la data de 01.01.2018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 149/19.12.2018 privind
modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
nr. 211/19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
şi din serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018,
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în vederea
elaborării actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 84 - 87 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Ialomița, adoptat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3/19.01.2017, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. I Începând cu luna ianuarie 2019, anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean
Ialomița nr. 211 din 23.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
și din serviciile publice din subordine, începând cu data de 01.01.2018, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
Funcția

Salariul de bază pentru funcțiile:
de
conducere

1

Consilier,consilier
juridic, inspector
debutant
Referent superior
Șef formație
muncitori II
Administrator I
muncitor calificat I
muncitor calificat II
Îngrijitor

2

-lei-

de execuție

3

4

5

6

7

8

Gradația 0

Gradația 1

Gradația 2

Gradația 3

Gradația 4

2700
3300

2903
3548

3048
3725

3200
3911

3280
4009

3362
4109

2700
2450
2350
2200

2903
2634
2526
2365

3048
2765
2653
2483

3200
2904
2785
2607

3280
2976
2855
2673

3362
3051
2926
2739

Gradația 5

3487

Art. II Începând cu luna ianuarie 2019, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
Ialomița nr. 211 din 23.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
și din serviciile publice din subordine, începând cu data de 01.01.2018, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
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Funcția

Salariul de bază pentru funcțiile:
de
conducere
1

2

Consilier,consilier
juridic, inspector
debutant
Referent superior
Îngrijitor

-lei-

de execuție

3

4

5

6

7

8

Gradația 0

Gradația 1

Gradația 2

Gradația 3

Gradația 4

Gradația 5

2700
3300
2200

2903
3548
2365

3048
3725
2483

3200
3911
2607

3280
4009
2673

3362
4109
2739

Art. III Începând cu luna ianuarie 2019, anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean
Ialomița nr. 211 din 23.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
și din serviciile publice din subordine, începând cu data de 01.01.2018, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Funcția

Salariul de bază pentru funcțiile:
de
conducere
1

Garderobier(mun
citor calificat)

2

-lei-

de execuție

3

4

5

6

7

Gradația 0

Gradația 1

Gradația 2

Gradația 3

Gradația 4

2200

2365

2483

2607

2673

8
Gradația 5

2739

Art. IV Se completează Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 211/19.12.2017 cu
anexa nr. 4 care conţine salariile de bază ale aparatului de specialitate al Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa începând cu luna ianuarie 2019, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. V Începând cu luna ianuarie 2019 salariile de care beneficiază personalul plătit
din fonduri publice, în măsura în care ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii, se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege
pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018 în cazul următoarelor instituţii din
subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Ialomiţa ( cu excepţia personalului din cadrul aparatului de specialitate), Centrul de
Asistenţă Medico- Socială Fierbinţi Târg ( cu excepţia personalului care beneficiază de
aplicarea prevederilor art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 153/2017), Muzeul Judeţean
Ialomiţa, Muzeul Naţional al Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa,
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Biblioteca
Judeţeană Ştefan Bănulescu Ialomiţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia ( cu excepţia
personalului care beneficiază de aplicarea prevederilor art. 38 alin. (3) lit. b) din Legea
nr. 153/2017).
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Art. VI (1) Începând cu luna ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor,
compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte,
potrivit legii, din salariul brut lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice,
se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în
care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(2) Ordonatorii de credite răspund în condiţiile legii de stabilirea nivelului sporurilor cu
respectarea alin. (2) şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget pe anul
2019.
Art. VII Se împuternicește ordonatorul principal/terțiar de credite să emită actele
administrative de stabilire a salariilor de bază ale personalului, conform modificărilor
prevăzute la art. I – VI.
Art. VIII Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica
direcțiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi
instituţiilor din subordinea autorităţii publice judeţene menţionate la art. V din prezenta
hotărâre, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian –Robert IONESCU

Nr.5
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01 .2019

Rd/Oc
TGV
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HOTĂRÂRE
pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a
Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu completările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 532/2019- R din 10.01.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- avizul conform nr. XI/A/48024,54219,57549/SP/14297 din 27.11.2018 al
Ministerului Sănătății referitor la completarea structurii Ambulatoriului integrat al
Spitalului Județean de Urgență Slobozia,
- Nota de fundamentare nr. R1 100/019.01.2019 a Spitalului Județean de Urgență
Slobozia;
- Raportul nr. 534/2019-T din 10.01.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare,
- Raportul nr. 1857/2019 – Z din 29.01.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 172 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale;
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE
Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 privind
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slobozia,
cu completările ulterioare, se completează după cum urmează :
1. la structura organizatorică ”Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate” se
introduce un nou cabinet, ”cabinet ATI/terapia durerii”.
Art.II Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Consiliului de administrație și managerului Spitalului Județean
de Urgență Slobozia și, spre știință, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul
Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.
PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 6
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01.2019

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale
Spitalului Județean de Urgență Slobozia
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1336/2019-B din 22.01.2019 a Președintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- adresa nr. R1 229 din 14.01.2019 a Spitalului Județean de Urgență Slobozia și Nota de
fundamentare;
Examinând:
- Raportul nr.1337/2019-P din 22.01.2019 al Direcţiei Buget Finanțe;
- Raportul nr. 18801/2019 – R din 29.01.2019 al Comisiei economico – financiare și
agricultura;
- Raportul nr. 1855/2019 – X din 29.01.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 1730/2019 – H din 28.01.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin.(1) lit. d), alin.(2) lit. c) și alin. (5) lit. (a) pct. 3 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice;
- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către
autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către
autoritățile administrației publice locale;
- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1706/2007 privind conducerea şi
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor;
- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1500/2009 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi
terapie intensivă din unităţile sanitare;
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- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1.224/2010 privind aprobarea
normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru
modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind
aprobarea normativelor de personal;
- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor
pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de
salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care
beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază;
- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 975/2012 privind organizarea structurii
de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din
reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 11 din 19.02.2018 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe
anul 2018, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență
Slobozia potrivit anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Managerul Spitalului Judeţean de Urgenta Slobozia , doamna Iancu Mariana, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr. 89 din 27.09.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire Spitalului Județean de Urgență Slobozia şi Direcţiei Buget Finanţe
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată
pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 7
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01.2019

Rd/Oc
BSM
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HOTĂRÂRE
pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
nr. 60/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1492/2019-L din 23.01.2019 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 60/27.04.2017 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- Adresa nr.1149/2019-R/18.01.2019 a Direcției Investiții și Servicii Publice –
Autoritatea Județeană de Transport;
- Raportul nr. 1494/2019-N din 23.01.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare,
- Raportul nr. 1732/2019 – J din 28.01.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
În conformitate cu:
- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și
al Consiliului privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a
serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 561/2006;
- prevederile Ordonanței de Guvern nr. 27/2011 privind transporturile rutiere,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, cu
modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 60/27.04.2017 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Ialomiţa, se completează după cum urmează:
1. la articolul 39, după litera d) se introduce o nouă literă, d^1), cu următorul
cuprins:
”d^1) asigură activitatea de transport persoane, prin intermediul mijloacelor de
transport aflate în dotarea parcului auto al Consiliului Județean Ialomița”.
Art.II Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Achiziții și Patrimoniu și Direcției
Investiții și Servicii Publice – Autoritatea Județean de Transport, urmând a fi publicată
pe site-ul www.cicnet.ro.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr.8
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01.2019

Red./Oc.
DIG
2 ex

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

HOTĂRÂRE
privind darea în administrea Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița a ”Microbuzului Mercedes-Benz”,
bun mobil aflat în proprietatea privată a județului Ialomița
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1574/2019 - V din 25.01.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 1576/2019- X din 25.01.2019 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 1735/2019 - Z din 28.01.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligații și incompatibilități;
- Raportul nr. 1879/2019 - J din 29.01.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
În conformitate cu:
- prevederile art. 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 867-870 din Codul Civil;
- prevederile art. 13 alin.(1) lit.c) din Regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin hotărârea nr. 3/19.01.2017, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă darea în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița a ”Microbuzului Mercedes-Benz„- bun mobil
aflat în proprietatea privată a județului Ialomița, cu datele de identificare prezentate în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la obținerea de către
Consiliul Județean Ialomița a licenței de transport comunitare.
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Art.2 (1) Titularul dreptului de administrare nominalizat la art.1 are următoarele
obligații:
a) să folosească și să dispună de bunul luat în administrare în concordanță cu
atribuțiile sale specifice stabilite de lege;
b) să nu schimbe destinația bunului luat în administrare;
c) să achite contravaloarea tuturor taxelor legale și a altor cheltuieli necesare
folosirii bunului;
d) să respecte normele de folosire a bunului, conform prescripțiilor tehnice ale
fabricantului;
e) să despăgubească proprietarul bunului în caz de distrugere parțială sau totală a
bunului luat în administrare.
(2) Dreptul de administrare transmis prin prezenta hotărâre va putea fi revocat în
următoarele situaţii:
a) când nu sunt respectate condiţiile impuse la alin. 1) din prezentul articol;
b) în cazul renunţării la dreptul de administrare;
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun, cu notificarea prealabilă în
termen de 15 zile;
d) la data obținerii licenței de transport comunitare de către Consiliul Județean
Ialomița, în baza unei notificări a proprietarului;
e) în cazul dispariției bunului.
Art.3 Pe perioada dării în administrare reprezentanții Consiliului Județean Ialomița
au dreptul de a folosi cu titlu gratuit bunul mobil prevăzut la art. 1).
Art.4 Predarea – preluarea bunului dat în administrare se face pe bază de
protocol încheiat în termen de maxim 10 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei
hotărâri.
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Buget Finanțe și Direcției Achiziții și
Patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, urmând să fie publicată pe siteul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU
Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr.9
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01.2019

Rd/Oc
GE
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HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de
Urgență ”Barbu Catargiu” Ialomița a unui bun mobil – ”autoturism
Dacia Duster” – aflat în proprietatea privată a județului Ialomița
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1121/2019-Z din 18.01.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 1123/2019-B din 18.01.2019 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 1736/2019 - N din 28.01.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligații și incompatibilități;
- Raportul nr. 1882/2019 - T din 29.01.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1665/2019 – V din 28.01.2019 al Comisiei pentru urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
În conformitate cu:
- prevederile art. 32 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 20 din Ordonanța de Guvern nr. 88/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 25 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin.(5) lit.a) pct.8 şi art. 124 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 874-875 din Codul Civil;
- prevederile art. 13 alin.(5) lit.a) pct.8 din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin hotărârea nr. 3/19.01.2017, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Cod FP – 07 – 02, Ed 2 vers0

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani,
Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” Ialomița a unui bun mobil –
”autoturism Dacia Duster” – aflat în proprietatea privată a județului Ialomița, cu datele
de identificare prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 (1) Titularul dreptului de folosință gratuită nominalizat la art.1 are
următoarele obligații :
a) să folosească și să dispună de bunul luat în folosință gratuită în concordanță cu
atribuțiile sale specifice stabilite de lege;
b) să nu schimbe destinația bunului luat în folosință gratuită;
c) să achite contravaloarea tuturor taxelor legale și a altor cheltuieli necesare
folosirii bunului;
d) să respecte normele de folosire a bunului, conform prescripțiilor tehnice ale
fabricantului;
e) să despăgubească proprietarul bunului în caz de distrugere parțială sau totală a
bunului luat în folosință gratuită.
(2) Dreptul de folosință gratuită transmis prin prezenta hotărâre va putea fi
revocat în următoarele situaţii:
a) când nu sunt respectate condiţiile impuse la alin. 1) din prezentul articol;
b) în cazul renunţării la dreptul de folosință gratuită;
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun, cu notificarea prealabilă în
termen de 15 zile;
d) în cazul dispariției bunului.
Art.3 Predarea – preluarea bunului dat în folosință gratuită se face pe bază de
protocol încheiat în termen de 10 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei
hotărâri.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Buget Finanțe și Direcției Achiziții și
Patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și Inspectoratului pentru Situații de
Urgență ”Barbu Catargiu” Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU
Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr.10
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01.2019

Rd/Oc
DIG
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și a
indicatorilor tehnico –economici, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții
„Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C (Grivița) – Smirna –Iazu – Scânteia –
Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 482/2019 - V din 10.01.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 94/27.09.2018 privind aprobarea
devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT +DE, pentru
obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C (Grivița) – Smirna –
Iazu –Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;
- Raportul nr. 485/2019 - L din 10.01.2019 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 1883/2019 – H din 29.01.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1666/2019 – J din 28.01.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii;
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare;
Cod FP -07-06, ed.2 vers.0

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă devizul general actualizat, faza PT+DE, pentru obiectivul de
investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu –
Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”, prevăzut în anexa nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă devizul general actualizat, faza PT+DE, pentru Lotul 1 : DN2C
(Grivița) – Smirna – Iazu (DN21), Km 0+000 – Km 11+200, din cadrul obiectivului de
investiții menționat la art.1), prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă devizul general actualizat, faza PT+DE, pentru Lotul 2 : Iazu
(DN21) – Scânteia – Valea Ciorii (DN21A), Km 11+200 – Km 25+350, din cadrul
obiectivului de investiții menționat la art.1), prevăzut în anexa nr. 3 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, faza PT+DE, pentru
obiectivul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C (Grivița) –
Smirna – Iazu –Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”, după cum
urmează :
- valoarea totală a investiţiei : 48.427.014,09 lei cu TVA, din care
Construcţii Montaj (C+M) 42.819.242,04 lei cu TVA,
valoare totală defalcată pe LOTURI astfel :
a) pentru LOTUL 1:
- valoarea totală a investiţiei : 22.224.328,93 lei cu TVA, din care
Construcţii Montaj (C+M) 19.812.986,96 lei cu TVA;
b) pentru LOTUL 2:
- valoarea totală a investiţiei : 26.202.685,16 lei cu TVA, din care
Construcţii Montaj (C+M) 23.006.255,09 lei cu TVA.
Art.5 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea
Consiliului Județean Ialomița nr. 94/27.09.2018 privind aprobarea devizului general
actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT +DE, pentru obiectivul de
investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu –
Scânteia - Valea Ciorii - DN21A,
Km 0+000-Km 25+350”.
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Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Investiții și Servicii Publice, Direcției
Buget Finanțe și Direcției Achiziții și Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr.11
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01.2019

Rd./Oc.
TGV
2 ex.

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

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 43/16.04.2018
privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea
Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
și a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1513/2019-J din 23.01.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea realizării
proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect;
- Solicitarea de clarificări nr. 5 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;
- Raportul nr. 1514/2019-X din 23.01.2019 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 1667/2019 - X din 28.01.2019 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Raportul nr. 1884/2019 - V din 29.01.2019 al Comisiei economico – financiare şi
agricultură,
În conformitate cu:
- prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru Axa
prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național,
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere,
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul
Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B
– Unități de primiri urgențe, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 20132020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, cu
modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea
realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după
cum urmează:
1. La articolul 2), alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(2) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea
proiectului, în valoare de 785.465,67 lei cu TVA, compusă din 136.475,55 lei cu TVA,
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 648.990,12 lei cu TVA, cheltuieli
neeligibile.
(3) Se aprobă finanțarea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului în
sumă de 6.687.300,07 lei cu TVA.”
2. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în numele
și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. I,
în situaţiile
menţionate în Ghidul solicitantului și în Declaraţia de angajament, prevăzută în anexa nr. 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Direcţiei Buget Finanţe şi
Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 12
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01.2019

Rd./Oc.
HAM
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia în
Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia și aprobarea organizării reţelei
şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 22719/2018-V din 29.11.2018 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- adresa Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” nr. 2013/30.08.2018;
- nota de fundamentare a Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” transmisă
cu adresa nr. 3800/21.11.2018;
- adresa Ministerului Educației Naționale nr. 9331F; 9331M/20.06.2018;
- Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Ialomița nr.19470 din
20.12.2018;
- Raportul nr. 22720/2018 - S din 29.11.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 1844/2019 - F din 29.01.2019 al Comisiei pentru învăţământ,
cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;
În conformitate cu:
-prevederile art. 91 alin. (2) lit. b) şi alin. (5) lit. a) punctul 1. din Legea
administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile art. 19 alin. (1) şi ale art. 61 alin. (1) şi alin. (2) teza întâi din Legea
nr. 1 din 2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr.3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de
învăţământ;
-prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5235 din 02.10.2018
pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi
elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului
conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru
anul şcolar 2019-2020;
-prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5573 din 07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
învăţământului special şi special integrat;
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-prevederile art. 2 art. 4 lit. i) și art. 5 literele a) și c) din Anexa la Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6564/2011 privind aprobarea
Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificat şi
completat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3283
din 17 februarie 2012,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Începând cu anul școlar 2019-2020 Liceul Tehnologic Special „Ion
Teodorescu” Slobozia îşi schimbă denumirea în Şcoala Profesională Specială „Ion
Teodorescu” din Slobozia.
Art.2 Începând cu anul școlar 2019-2020 în actele şi documentele referitoare la
unitatea de învăţământ special prevăzută la art.1, denumirea Liceul Tehnologic Special
„Ion Teodorescu” Slobozia se înlocuieşte cu denumirea Şcoala Profesională Specială „Ion
Teodorescu” Slobozia.
Art.3 Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din
judeţul Ialomiţa, la nivelul Şcolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” din Slobozia
pentru anul școlar 2019-2020.
Art.4 Şcoala Profesională Specială „Ion Teodorescu” din Slobozia va funcţiona ca
unitate de învăţământ cu personalitate juridică, de nivel primar, gimnazial, profesional.
Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire Direcţiei Buget Finanţe, Şcolii Profesionale Speciale
„Ion Teodorescu” Slobozia și Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, Ministerului
Educației Naționale pentru luare la cunoștință, urmând să fie publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU
Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian Robert IONESCU
Nr.13
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01.2019

Rd/Oc
GE
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HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 137 din 28.11.2018 privind aprobarea organizării
unor evenimente pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1461/2019 - L din 23.01.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 1462/2019 - Z din 23.01.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 137 din 28.11.2018 privind
aprobarea organizării unor evenimente pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri;
- Raportul nr. 1737/2019 - B din 28.01.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligații şi incompatibilități;
- Raportul nr. 1842/2019 - D din 29.01.2019 al Comisiei pentru învăţământ,
cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 1856/2019 - L din 29.01.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 1886/2019 - X din 29.01.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
În conformitate cu :
- prevederile art.3 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 108 - 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu
modificările și completările ulterioare;
-prevederile art. 5 şi art.6 alin.(1) din Legea nr.91/2018 privind Centenarul
Războiului pentru Întregirea Neamului și Centenarul Marii Uniri;
- prevederile art.10, art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 1 ,2, 3, 4, 6 şi 14 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 84 - 86 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului Județean Ialomița, adoptat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.
3/19.01.2017,
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În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I La art. 4 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 137 din
28.11.2018 privind
aprobarea organizării unor evenimente pentru celebrarea
Centenarului Marii Uniri se introduce alineatul 1^1 cu următorul conţinut:
„ (1^1) Se aprobă conferirea titlului de „Personalitatea judeţului Ialomiţa”, conform
metodologiei prevăzute la alin. (1).”
Art. II Anexa prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 137 din 28.11.2018 privind aprobarea organizării unor evenimente pentru
celebrarea Centenarului Marii Uniri se modifică, completează şi înlocuieşte cu anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III Se aprobă efectuarea plății cheltuielilor necesare ducerii la îndeplinire a
acţiunii „10 pentru Ialomiţa” şi desemnarea „Personalităţii judeţului Ialomiţa ”din
bugetul județului aferent anului 2019.
Art. IV Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.V Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa,
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian –Robert IONESCU

Nr.14
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01.2019

Rd/Oc
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu trei unități școlare din județ
în vederea participării echipelor de robotică la etapa regională a Concursului
Internațional de Robotică ”BRD FirstTechChallenge (FTC)” ce se va desfășura
în perioada 14-18 februarie 2019 la Iași
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1467/2019-R din 23.01.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- adresa comună nr. 378/145/280 din 18.01.2019 a Liceului de Arte ”Ionel Perlea”
Slobozia, Liceului Tehnologic ”Alexandru Ioan Cuza” Slobozia și a Liceului Tehnologic
”Sfânta Ecaterina” Urziceni;
- Raportul nr. 1469/2019-T din 23.01.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 1843/2019 - R din 29.01.2019 al Comisiei pentru învățământ,
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe;
- Raportul nr. 1885/2019 - J din 29.01.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 1738/2019 - P din 28.01.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. a) punctul 1 şi alin. (6) lit. a) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Liceul de Arte ”Ionel Perlea”
Slobozia, Liceul Tehnologic ”Alexandru Ioan Cuza” Slobozia și Liceul Tehnologic ”Sfânta
Ecaterina” Urziceni în vederea participării echipelor de robotică ArtRobotiX, Tehrocuz și
November Eleven la etapa regională a Concursului Internațional de Robotică
”BRD FirstTechChallenge (FTC)” ce se va desfășura în perioada 14-18 februarie 2019 la
Iași.
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Art.2 (1) Se aprobă Contractul de asociere al Judeţului Ialomiţa cu unitățile de
învățământ precizate la articolul 1 în vederea realizării în comun a acestui proiect, în
forma şi conţinutul specificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă contribuţia judeţului Ialomiţa pentru realizarea în comun a
proiectului menţionat în cuantum de 4.500 lei din valoarea totală a proiectului de
9.900 lei.
Art. 3 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa, să semneze Contractul de asociere menţionat la art. 2 al prezentei hotărâri.
Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data
comunicării.
Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, direcțiilor implicate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Liceului de Arte ”Ionel Perlea”
Slobozia, Liceului Tehnologic ”Alexandru Ioan Cuza” Slobozia și Liceului Tehnologic
”Sfânta Ecaterina” Urziceni spre ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 15
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01.2019

Rd/Oc
HAM
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din
zona de siguranță a drumului județean DJ 102H
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 916/2019-Z din 16.01.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 917/2019-N din 16.01.2019 al Direcţiei Achiziții și Patrimoniu;
- Raportul nr. 1668/2019 - L din 28.01.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Raportul nr. 1887/2019 - L din 29.01.2019 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Raportul nr. 1739/2019 – D din 28.01.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
În conformitate cu:
- actele de punere în valoare nr. 1447733-IL-349 din 25.07.2018, nr. 1447727-IL-349 din
25.07.2018, nr. 1447722-IL-349 din 25.07.2018, nr. 1447711-IL-349 din 25.07.2018 și nr. 1447674IL-349 din 25.07.2018 ale Ocolului Silvic Urziceni;
- prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 22 lit. b) din Legea-cadru nr. 195/2006 privind descentralizarea, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă valorificarea masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumului
județean DJ 102H, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 (1) Se aprobă Documentația de atribuire privind valorificarea masei lemnoase pe
picior din zona de siguranță a drumului județean DJ 102H, potrivit anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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(2) Valorificarea masei lemnoase se realizează prin procedura de licitaţie publică, detaliată
în Documentația de atribuire.
(3) Criteriul de atribuire al contractului de vânzare/cumpărare a masei lemnoase este
”prețul cel mai mare”.
Art.3 (1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei pentru valorificarea masei lemnoase din
zona de siguranță a drumului județean DJ 102H de 90,00 lei/mc.
(2) Se aprobă prețul de achiziționare a Documentației de atribuire în cuantum de 20 lei.
Art.4 Se constituie comisia de evaluare și negociere a ofertelor, precum și comisia de
soluționare a contestațiilor, potrivit art. 1, în următoarea componenţă:
a) Comisia de evaluare și negociere a ofertelor :
Preşedinte (cu drept de vot):
- Proca Gheorghe – Director Executiv DAP
Membri:
- Șelaru Gheorghe – Consilier DAP
- Oancea Diana Geanina – Consilier DAP
- Cilă Lenuța – Referent de specialitate DAP
- Pîrjolea Florian – Consilier DISP
Membri de rezervă:
- Mădularu Mariana – Consilier DAP
- Fița Elena – Consilier DAP
b) Comisia de soluționare a contestațiilor:
Preşedinte (cu drept de vot):
- Preda Genina Mirela – Consilier juridic DAP
Membri :
- Hristescu Marius – Consilier DAP
- Carmen Pamblică – Consilier juridic DAP
Membri de rezervă:
- Năstase Silvia Luminița – Consilier DAP
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica,
Direcției Achiziții și Patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire,
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU
Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian-Robert IONESCU

Nr. 16
Adoptată la Slobozia
Astăzi 31.01.2019

Rd./Oc.
HAM
2ex
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CONSILIUL JUDEȚEAN
IALOMIȚA
Slobozia, Piața Revoluției nr. 1
Telefon: 0243 230200
Fax: 0243 230250

