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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea execuţiei bugetului general  
al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2019 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 8491/2019 - D din 17.04.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul nr. 8492/2019 - R din 17.04.2019 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Raportul nr. 8876/2019 - Z din 22.04.2019 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură, 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1 Se aprobă execuţia bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I,  anul 

2019, conform anexelor 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.2 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija Direcţiei 
Coordonare Organizare. 

 
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
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Art.4 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi publicată pe 

site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 

                                                                                                               Contrasemnează 
                                                                                                               Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                                                                    Adrian-Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 40                                                                                                          
Adoptată la Slobozia                                                                                                                     Rd/Oc 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale  

unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate  
din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2019 

  

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 8488/2019 - T din 17.04.2019 a Președintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Adresa nr. 749 din 18.04.2019 a Comunei Ciulnița; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 33 din 22.03.2019 privind 
aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din 
judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2019; 

- Raportul comun nr. 8489/2019 – H din 17.04.2019 al Direcției Buget Finanţe şi 
Direcţiei Investiții și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 8877/2019 – N din 22.04.2019 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 8796/2019 – R din 22.04.2019 al Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

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

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Ialomița, adoptat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3/19.01.2017,  
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.I (1) Se aprobă rectificarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat, pe anul 2019, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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(2) Celelalte prevederi ale anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa                  

nr. 33 din 22.03.2019 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat, pe anul 2019 rămân neschimbate.  

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

comunicării. 
 
Art.III Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija Direcţiei 
Coordonare Organizare, Administrației Județene a Finanţelor Publice Ialomiţa, 
Instituției Prefectului – Judeţul Ialomița și Consiliului Local al Comunei Ciulniţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
                                                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                                                 Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                           Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 41                          Rd/Oc 
Adoptată astăzi  24.04.2019                                                                                                TGV 
La Slobozia                       2 ex 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019 

 

 Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.8628/2019-B din 18.04.2019 a Președintelui 

Consiliului Județean Ialomița, 
 Examinând: 
 - nota nr. 1438/27.03.2019 a Autorității Naționale pentru Persoanele cu 
Dizabilități privind sumele alocate pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor 
cu handicap; 
 - adresa nr. 175402/04.04.2019 a Ministerului Agriculturii cu privire la sumele 
alocate pentru finanțarea activităților de colectare, transport, depozitare şi 
neutralizare a deșeurilor de origine animală; 
 - adresa nr. 2984/18.04.2019 a Direcției de Sănătate Publică Ialomița privind 
repartizarea de credite bugetare  pentru servicii medicale în unități sanitare cu paturi, 
 - Raportul comun nr.8631/2019-L din 18.04.2019 al Direcției Buget Finanțe și al 
Direcției Investiții și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 8764/2019 - D din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, 
sănătate, asistență socială şi familie; 

- Raportul nr. 8818/2019 - D din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații şi incompatibilități;   

- Raportul nr. 8878/2019 - B din 22.04.2019 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 8774/2019 - H din 22.04.2019 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 8798/2019 - T din 22.04.2019 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 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
si completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 
din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019;  
 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 bugetul general al judeţului Ialomiţa pe anul 2019, la venituri în 
sumă de 290.974,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 327.854,00 mii lei, cu un deficit de 
36.880,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent,  potrivit 
anexei nr. 1. 

 
Art. 2 (1) Se aprobă bugetul propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2019, pe secţiuni, 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, la venituri în sumă de 
225.392,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 256.926,00 mii lei, cu un deficit de 31.534,00 
mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit anexelor nr. 2, 3  
și 4. 

(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 31.534,00 mii 
lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu. 

(3) Se aprobă alocarea sumei de 700,00 mii lei din bugetul propriu al județului 
Ialomița Spitalului Județean de Urgență Slobozia pentru acordarea de stimulente 
financiare lunare personalului medical și de specialitate, în limita a două salarii minime 
brute pe țară. 

(4) Se aprobă repartizarea sumei de 200,00 mii lei pentru susţinerea cultelor 
religioase ale judeţului Ialomiţa, Parohiei „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Găiţa, 
Protopopiatul Feteşti, ca şi contribuţie la realizarea unor lucrări de întreţinere a lăcaşului 
de cult - lucrări de pictură în tehnica fresco. 

(5) Se aprobă repartizarea sumei de 200,00 mii lei pentru susţinerea cultelor 
religioase ale judeţului Ialomiţa, Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” Amara, Protopopiatul 
Slobozia, ca şi contribuţie la realizarea unor lucrări de restaurare şi renovare. 

 
Art.3 Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a unor sume pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 
cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2019,  în  limita sumei  de 
4.000,00  mii lei. 

 
Art.4 Se aprobă bugetul instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2019, pe 
secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, atât la venituri cât 
și la cheltuieli, în sumă de 15.949,00 mii lei potrivit anexelor nr. 5, 6 și 7. 
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Art.5 Se aprobă Programul de investiții publice pe anul 2019, potrivit anexei nr. 8. 
 
Art.6 Se aprobă Sinteza finanțării programelor pe anul 2019, potrivit anexei nr. 9. 
 
Art.7 Se aprobă numărul de posturi și fondul salariilor de bază pe anul 2019, 

potrivit anexei nr. 10. 
 
Art.8 Anexele 1 – 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 9 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcțiile 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița şi instituțiile 
subordonate, punerea în aplicare fiind asigurată de Președintele Consiliului Județean 
Ialomița. 

 
Art. 10 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoștință publică. 
 
Art. 11 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcțiilor de specialitate implicate şi instituțiilor subordonate Consiliului 
Județean Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.  

 
  

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

                                                                          
Avizat pentru legalitate 

Secretarul judeţului Ialomiţa 
Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.42                                 Rd/Oc 

Adoptată  la Slobozia                                                                                                    TGV 

Astăzi  24.04.2019                                    2 ex. 
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H O T Ă R Â R E   
 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  
Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2019 

  

 Consiliul Județean Ialomița, 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 8497/2019 - J din 17.04.2019 a Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița, 

 Examinând: 
 - Nota de fundamentare înaintată cu adresa nr. R11825 din 15.04.2019 a Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia, privind aprobarea bugetului pe anul 2019; 
 - Hotărârea Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Slobozia                     
nr. 1 din 18.04.2019 de avizare a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia , pe anul 2019, 
 - Raportul  nr. 8498/2019 - X din 17.04.2019 al Direcției Buget Finanțe;  

 - Raportul nr.8763/2019 - P din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistență socială şi familie; 

- Raportul nr. 8819/2019 - R din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații şi incompatibilități;   

- Raportul nr. 8879/2019 - P din 22.04.2019 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

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

și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 3 și art. 104 alin. (6) lit. b) din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 50/2019  privind bugetul de stat pe anul 2019, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia, pe anul 2019, pe secțiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, la 



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

 

venituri în sumă de 68.107,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 73.453,00 mii lei, cu un deficit 
de 5.346,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului 2018, potrivit  anexelor     
nr. 1- 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2 Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent în sumă de 5.346,00 mii 

lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare suma de 4.987,00 mii lei și 
ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare suma de 359,00 mii lei. 

 
Art. 3 Se aprobă Programul de investiții publice pe anul 2019, potrivit anexei nr. 4 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 4 Se aprobă numărul de personal și fondul salariilor de bază pe anul 2019, 

potrivit anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 5 Se împuternicește Direcția Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Ialomița să introducă prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia în bugetul general consolidat al județului Ialomița, 
pe anul 2019. 

 
Art. 6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Spitalul  Județean 

de Urgență Slobozia, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul unității sanitare. 
 
Art. 7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoștință publică. 
 
Art. 8 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

Direcției Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean 
Ialomița. 

 
PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

                                                                                                   

                                                                                                                                                   Contrasemnează, 
                                                                                  Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                              Adrian – Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  
al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomița, pe anul 2019 

 
Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 8641/2019-P din 18.04.2019 a Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița; 
 Examinând: 
 -Adresa nr. 489  din 12.04.2019 a S.C. Drumuri și Poduri S.A.  Ialomița; 
 -Decizia nr. 2/12.04.2019 a Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri 
S.A. Ialomița; 

 - Raportul comun nr. 8642/2019 - D din 18.04.2019 al Direcției Coordonare 
Organizare și Direcției Buget Finanțe; 
           - Raportul nr. 8880/2019 – X  din 22.04.2019 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 8799/2019 - H din 22.04.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului şi turism; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (5),lit. a) punctul 12 din Legea 
administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;   

- prevederile art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 și ale art. 7 din Ordonanța 
Guvernului nr. 26 din 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari 
unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările 
și completările ulterioare; 

-prevederile art. 62 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50 din 15 martie 
2019; 

-prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.145 din 05.12.2017 
privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a 
anexelor de fundamentare a acestuia,  
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administrației 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 bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A. 
Ialomița, pe anul 2019, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 1-5, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art.2 Nivelul cheltuielilor aprobate reprezintă limita maximă ce nu poate fi 
depășită decât în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Consiliului Județean 
Ialomița, dacă sunt realizate veniturile prevăzute , proporțional cu nivelul de realizare a 
acestora. 
 
 Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii 
la cunoștință publică.  

   
Art. 4 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, urmând să fie 
publicată pe  site-ul Consiliului Județean Ialomița.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

Contrasemnează, 
Secretarul județului Ialomița 

Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  
S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2019 

 

Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 8637/2019-R din 18.04.2019 a Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița; 
 Examinând: 
 - Adresa nr. 20 din 17.04.2019  a S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri SA ; 
 - Decizia nr. 15 din 17.04.2019 a Consiliului de Administrație al S.C. Infrastructură 
Drumuri și Poduri S.A.; 

 - Raportul  comun nr.8638/2019-F din 18.04.2019 al Direcției Coordonare 
Organizare și Direcției Buget Finanțe; 
           - Raportul nr. 8883/2019 - N din 22.04.2019 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 8800/2019 - R din  22.04.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (5),lit. a) punctul 12 din Legea 
administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;   

- prevederile art. 1 lit. (b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 și ale art. 7 din Ordonanța 
Guvernului nr. 26 din 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori 
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară; 

- prevederile art. 62 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50 din 15 martie 
2019; 

- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.145 din 05.12.2017 
privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a 
anexelor de fundamentare a acestuia,  
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri și 
Poduri S.A., pe anul 2019, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 1-5, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
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 Art.2 Nivelul cheltuielilor aprobate reprezintă limita maximă ce nu poate fi depășită 
decât în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Consiliului Județean Ialomița, dacă sunt 
realizate veniturile prevăzute, proporțional cu nivelul de realizare a acestora. 
                  
 Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la 
cunoștință publică.  

   
Art.4 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.  

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

Contrasemnează, 
Secretarul județului Ialomița 

Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â  R E   
privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi 

Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2019 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  

 - Expunerea de motive nr. 7781/2019 - J din 10.04.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând:  
- Raportul comun nr. 7783/2019 - L din 10.04.2019 al Direcţiei Buget Finanţe şi 

Direcţiei Coordonare Organizare;  
- Raportul nr. 8821/2019 - N din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Raportul nr. 8882/2019 - Z din 22.04.2019 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 
- Adresa Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România nr. 584/14.03.2019, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 5473/2019-N din 14.03.2019;  
- Adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 76/03.01.2019, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 233/2019-J din 08.01.2019; 
- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud 

Muntenia” nr. 13/20.02.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 
3738/2019-N din 20.02.2019 ; 

- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița nr. 64/11.03.2019, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 5035/2019-N din 11.03.2019; 

În conformitate cu:  
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1 Se aprobă cuantumul cotizaţiei Consiliului Judeţean Ialomiţa la Uniunea 

Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2019, în sumă                                   
de 47.582,54 lei.  

 
Art.2 Se aprobă cuantumul contribuţiei Consiliului Judeţean Ialomiţa la Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2019 în sumă de 432.568,50 lei.  
 
Art.3 Se aprobă cuantumul cotizaţiei Judeţului Ialomiţa la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, pentru anul 2019, în sumă de 
12.000,00 lei. 

 
Art.4 Se aprobă cuantumul cotizației Județului Ialomița la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Ialomița, pentru anul 2019, în sumă de 200.000,00 lei. 
 
Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcţiilor de specialitate implicate și organismelor menționate la art. 1-4, 
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
  

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 

 
            Contrasemnează 
                                                                                       Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                             Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți 

 

Consiliul Județean Ialomița,  
Având în vedere:  

 - Expunerea de motive nr. 8278/2019 –J din 16.04.2019 a Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița, 

Examinând:  
- Raportul nr. 8279/2019 – X din 16.04.2019 al Direcției Coordonare Organizare;  
- Raportul nr. 8823/2019 - P din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligații și incompatibilități;  
-  Raportul nr. 8881/2019 - L din 22.04.2019 al Comisiei economico-financiară și 

agricultură; 
- Raportul nr. 8765/2019 - R din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistență socială și familie, 
În conformitate cu:  
- prevederile art. 2, alin. - prevederile art. 258, alin. (3), ale art.  263 și ale art. 487 

din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
 (1), ale art. 3, alin. (1) și alin. (2), ale art. 5, lit. m) din Legea asistenței sociale nr. 

292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2, ale art. 9, alin. (2) și ale art.  36, alin. (2) din Legea nr. 272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 62, lit. a) din Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020, 
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1 (1) Se aprobă acordarea unui stimulent financiar familiilor pentru nou-

născuți, în cuantum de: 
a) 2.000 lei/familie pentru prima naștere; 
b) 2.500 lei/familie pentru a doua naștere. 

 (2) În cazul nașterilor gemelare, suma se va înmulți cu numărul copiilor născuți vii. 
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Art.2 Bugetul alocat proiectului este de 2.000.000 lei pentru anul 2019. 
 
Art.3 Sumele reprezintă o formă de sprijin cu destinație specială și se vor acorda în 

ordinea depunerii cererilor în limita bugetului aprobat pentru anul 2019. 
 
Art.4 Sumele vor fi acordate de Consiliul Județean Ialomița, la propunerea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, conform Metodologiei 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.5 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița să aducă 

eventuale modificări ale prezentei metodologii prin dispoziție. 
 
Art. 6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 

și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
  

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

                                                              Contrasemnează, 
                                                                                        Secretarul județului Ialomița 

                                                                                                          Adrian Robert IONESCU                     
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul  

neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ialomița 
 
 Consiliul Județean Ialomița, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr.8237/2019-F din 16.04.2019 a Președintelui 
Consiliului Județean Ialomița, 
 Examinând: 
 -  adresele nr.933 din 13.03.2019 şi 1115 din 02.04.2019 ale Episcopiei Sloboziei 
şi Călărașilor – Sectorul Administrativ – Bisericesc ; 
          -   Raportul nr.8330/2019-B din 16.04.2019 al  Direcției Buget Finanțe; 
          - Raportul nr. 8885/2019 – P din 22.04.2019 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 
          - Raportul nr. 8777/2019 – N din 22.04.2019 al Comisiei pentru  învățământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), f) şi alin. (5) lit. a) pct. 14b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), alin. (4) şi alin. (6) din Ordonanța Guvernului 
nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult 
aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
 - prevederile art. 4 alin. (1) şi art. 7 din Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanței Guvernului   nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din 
România, aprobate prin din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 5 alin. (1) lit. h), alin. (3) lit. e) și alin. (7), art. 67 alin. (4), art. 
68 și anexa nr. 9 la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019  
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
                                                                                                 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art. 1 (1) Se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ialomița care aparțin 
Episcopiei și Călărașilor, cu un număr de 7 posturi.  
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(2) În condițiile alin. (1) se alocă Parohiilor Munteni Buzău II, Pitişteanu din 

comuna Balaciu, Biţina, Tovărăşia, Dridu Snagov, Condeeşti, Dridu Movila câte un 
post de personal neclerical. 
 
 Art.2 Se aprobă alocarea, anual, din bugetul de venituri și cheltuieli al județului 
Ialomița, a sumelor necesare salarizării personalului neclerical din unitățile de cult din 
județul Ialomița, recunoscute prin Legea Cultelor.  
 
 Art.3 Președintele Consiliului Județean Ialomița prin Direcția Buget Finanțe, 
asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data 
comunicării. 
 
  Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcției Coordonare 
Organizare, spre ducere la îndeplinire, Direcției Buget Finanțe și Episcopiei Sloboziei și 
Călărașilor, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița. 
 
 

 PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
                                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                                     Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                              Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 136 din 28.11.2018 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” 
Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8494/2019 – T din 17.04.2019 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Nota de fundamentare transmisă de Biblioteca Județean ”Ștefan 
Bănulescu”Ialomița cu adresa nr. 397 din 11.04.2019; 
 - Raportul  nr. 8495/2019 - H din 17.04.2019 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 8825/2019 - R din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 
 - Raportul nr. 8766/2019 – F din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 8780/2019 - H din 22.04.2019 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea și 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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- prevederile  Legii-cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 136 din 
28.11.2018  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii 
Județene ”Ștefan Bănulescu ” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa se modifică după cum urmează: 

1. postul de la nr. crt. 24 de Contabil, studii medii, gradul IA din cadrul Serviciului 
Financiar – Contabil și Administrativ se transformă în Economist, gradul IA, studii 
superioare; 

 
Art.II Se aprobă statul de funcții al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” 

Ialomița modificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.IV Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița şi 
Direcției Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

                         
 
 

 Contrasemnează, 
  Secretarul  judeţului Ialomiţa 
       Adrian – Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea demarării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița  

a procesului de dezinstituționalizare a copiilor aflați în Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului 
Urziceni și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate prin Programul Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 - 
Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional  
şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială  

prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile 
instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului  

de acoperire cu servicii sociale, Operațiunea C - Grup vulnerabil: copii 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 8644/2019 - F din 18.04.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa,  
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 26 din 29.09.2004 privind închiderea, 
transformarea și înființarea unor servicii din cadrul Direcției Generale pentru Protecția 
Drepturilor Copilului Ialomița; 
 - Memoriul justificativ nr. 5913 din 15.04.2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru 
Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1- 
Investiții 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 recreare, 
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, 
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Operațiunea C ”grup 
vulnerabil:copii”; 
 - Raportul nr. 8645/2019 - T din 18.04.2019  al Direcţiei Coordonare Organizare; 
          - Raportul nr. 8828/2019 - H din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
          - Raportul nr. 8884/2019 – B din 22.04.2019 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 8768/2019 -H din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 
       În conformitate cu: 
  - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) lit. a) punctul 2 din Legea administraţiei 
publice locale  nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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 - Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului 
operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului 2014-2016, 
 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 demararea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Ialomița a procesului de dezinstituționalizare a copiilor aflați în Complexul de Servicii 
pentru Protecția Copilului Urziceni și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale 
care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 
ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la 
serviciile prestate de colectivităţile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de 
acoperire cu servicii sociale, Operațiunea C - Grup vulnerabil: copii, conform etapelor planului 
de dezinstituționalizare: 
 I. Evaluarea multidisciplinară a copiilor/beneficiarilor din Complexul de Servicii pentru 
Protecția Copilului Urziceni în scopul stabilirii traseului instituțional; 
 II. Construirea și dotarea a două case de tip familial și a unui centru de zi pentru copiii 
din Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni pentru care nu au fost identificate 
alte soluții. 
   
        Art. 2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 
        Art. 3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica spre 
ducere la îndeplinire Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, 
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE, 

VICTOR  MORARU 
 

 

                           Contrasemnează, 
               Secretarul judeţului Ialomiţa 
                    Adrian-Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate 
din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2019 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 8500/2019 – V din 17.04.2019 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul nr. 8501/2019 - J din 17.04.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr.8830/2019 - D din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 8801/2019 – F din 22.04.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 8886/2019 – D din 22.04.2019 al Comisiei economico - financiare și 
agricultură; 
 - Raportul nr.8769/2019 - V  din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistență socială și familie; 

- Raportul nr. 8782/2019 - J din 22.04.2019 al Comisiei pentru învățământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe, 
 În conformitate cu: 

 - Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 
2013-2020;  
 - prevederile art.91 alin.(1) lit.e), lit. f) și alin.(6) lit.a) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru 
activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 
cultelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - prevederile Legii nr. 69/2000 educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr.3 din 19.01.2017, cu modificările ulterioare; 

       - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 24.04.2019 privind 
aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2019,  
 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  Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile 
alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general 
pentru anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va asigura de către 
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomița prin intermediul direcțiilor din cadrul 
aparatului de specialitate. 
 

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 se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița, 
Direcțiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, urmând 
a fi publicată în presa locală și pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 

                                                                                                                        Contrasemnează, 
                              Secretarul Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                        Adrian Robert  IONESCU    
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarea din fonduri publice 
 alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programului  

sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”,   
în sezonul competițional sportiv intern 2019-2020 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 8503/2019 – L din 17.04.2019 a Președintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul nr. 8504/2019 - Z din 17.04.2019 al Direcției Coordonare Organizare; 
- Raportul nr. 8831/2019 – R din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 8802/2019 – T din 22.04.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 8887/2019 – R din 22.04.2019 al Comisiei economico - financiare și 
agricultură; 
 - Raportul nr. 8770/2019 - D din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistență socială și familie; 

- Raportul nr. 8785/2019 - Z din 22.04.2019 al Comisiei pentru învățământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe, 
 În conformitate cu: 

 - Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 
2013-2020;  
 - prevederile art.91 alin.(1) lit.e), lit. f) și alin.(6) lit.a) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a 
proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru 
activitatea sportivă; 
 - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr.3 din 19.01.2017, cu modificările ulterioare; 
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       - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 24.04.2019 privind 

aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2019, 
 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 Ghidul solicitantului privind finanţarea din fonduri publice alocate 
din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programului sportiv de 
utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, în sezonul competițional 
sportiv intern 2019-2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2 Se aprobă limitele maxime ale sumelor ce pot fi repartizate din bugetul 

județului Ialomița pentru finanțarea programelor sportive în anul sportiv competițional 
intern 2019-2020, defalcate astfel: 

- pentru anul 2019, suma de 1.700 mii lei; 
- pentru anul 2020, suma de 1.700 mii lei. 
 
Art.3(1) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița să 

desemneze componența comisiei de evaluare, a comisiei de contestații și secretarul 
acestora.  

 (2) Atribuirea contractelor de finanţare se face prin hotărâre a Consiliului 
Județean Ialomița, pe baza propunerilor comisie de evaluare. 

 
Art.4 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița și 
direcțiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, 
urmând a fi publicată în presa locală și pe site-ul www.cicnet.ro. 

 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 

                                                                                                                     Contrasemnează, 
                              Secretarul Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                        Adrian Robert  IONESCU    
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 H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 22383 a terenului intravilan  

situat pe raza comunei Vlădeni, din domeniul privat al județului Ialomița 
 

Consiliul Județean Ialomița,  
Având în vedere:  

 - Expunerea de motive nr. 8179/2019 - H din 15.04.2019 a Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița; 

Examinând:  
- Raportul nr. 8181/2019 - D din 15.04.2019 al Direcției Achiziții și Patrimoniu;  
- Raportul nr. 8829/2019 - V din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligații și incompatibilități;   
- Raportul nr. 8804/2019 - V din 22.04.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism, 
În conformitate cu:  
- prevederile art. 879 și art. 880 din Codul Civil, republicat; 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale                           

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 23 lit. e), art. 132 alin. (1), art. 135 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din 

Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Se aprobă dezmembrarea bunului imobil situat pe raza comunei Vlădeni, din 

domeniul privat al județului Ialomița, cu număr cadastral 22383, având suprafața 
măsurată de 68.755 mp, în 2(două) loturi, astfel: 

a) Lotul 1 cu număr cadastral 22574 situat în comuna Vlădeni, având 
suprafața măsurată de 20.000 mp; 

b) Lotul nr. 2 cu număr cadastral 22575 situat în comuna Vlădeni, având 
suprafața măsurată de 48.755 mp .  
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Art.2 Reprezentarea grafică a celor două loturi de teren este evidențiată în 

documentația cadastrală anexată la prezenta hotărâre.  
 
Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița, domnul Victor 

Moraru, să semneze orice documente privind operațiunea de dezmembrare a bunului 
imobil menționat la art. 1, inclusiv cele în formă autentică. 

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

comunicării. 
 
Art.5 Prin grija Direcției Coordonare Organizare prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcțiilor de specialitate implicate, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Județean Ialomița.  

 
  

PREŞEDINTE  
VICTOR MORARU 

 
 
 

                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                           Secretarul județului Ialomița 

                                                                                                              Adrian Robert IONESCU                     
 
 

 
 
 
 
 
 
Nr. 53                                               
Adoptată la Slobozia                                              Rd/Oc 
Astăzi 24.04.2019                                                                                                                      NRF 
                                   2 ex. 

 
 

 











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

 

 

 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul  2019 
 

Consiliul Județean Ialomița,  
Având în vedere:  

 - Expunerea de motive nr.8243/2019-F din 16.04.2019 a Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița; 

 - Adresa nr.5444 din 10.04.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Ialomița; 

 - Nota de fundamentare nr.5769 din 10.04.2019 a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Ialomița; 

 - Avizul favorabil nr.7193 din 09.04.2019 al Comisiei Județene de Incluziune Socială 
Ialomița. 

Examinând:  
- Raportul nr. 8245/2019-H din 16.04.2019 al Direcției Coordonare Organizare;  
- Raportul nr. 8832/2019 - F din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligații şi incompatibilități;  
- Raportul nr. 8890/2019 - B din 22.04.2019 al Comisiei economico-financiară și 

agricultură; 
- Raportul nr. 8771/2019 - R din  22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistență socială și familie, 
În conformitate cu:  
- prevederile art. 3, alin. 3, lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare ale serviciilor publice de 
asistență socială şi a structurii orientative de personal; 

- prevederile Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al 
Planului anual  de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul 
consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și ale alin. 5 lit. a), punctul 2 din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației 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 Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2019, conform Anexei  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data 

comunicării. 
 
Art.4 Prin grija Direcției Coordonare Organizare prezenta hotărâre va fi 

comunicată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, 
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.  

 
  

PREŞEDINTE  
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

Contrasemnează,  
Secretarul județului Ialomița 

Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Ialomița la realizarea proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, 
COD SMIS 2014+:128038,  depus în cadrul Programului  Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 7773/2019 – H din 10.04.2019 a Președintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Nota de fundamentare nr. 5240/02.04.2019  a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 7775/2019 – J din 10.04.2019 al Direcției Coordonare Organizare;   
 - Raportul nr. 8833/2019 – T din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 8888/2019 – F din 22.04.2019 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 
 - Raportul nr. 8773/2019 – T din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 
 În conformitate cu: 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei 
naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi 
prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului 
operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de 
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei 
domestice pentru perioada 2018-2021; 

- prevederile Programului  Operațional Capital Uman 2014-2020;  
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d-e), alin.(5) lit.a) pct.2 şi alin. (6) lit. a) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, 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 participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa la realizarea proiectului ”VENUS – Împreună pentru o viață în 
siguranță!”, COD SMIS 2014+:128038,  depus în cadrul  Programului  Operațional Capital 
Uman 2014-2020. 
 

Art.2(1) Valoarea totală a Contractului de finanțare de care va beneficia Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa este de 1.137,17476 mii lei. 

(2) Contribuția proprie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa la implementarea proiectului este de 22,74350 mii lei, conform 
Contractului de finanțare nr. POCU/65/4/4/128038. 

 
Art.3 Se împuterniceşte domnul Paul Marcu - director general al Direcţiei Generale 

de Asistenţă şi Protecţia Copilului Ialomiţa, să semneze toate documentele necesare 
implementării proiectului prevăzut la art.1). 

 
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 

spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa, Direcției Buget Finanțe și Serviciului Management de Proiect din cadrul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează 
                                                                                                                     Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                            Adrian Robert IONESCU 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nr. 55                                                                                                                                                            Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                    DIG 
Astăzi 24.04 .2019                                     2 ex. 

                                                                                               



Cod FP – 07 – 06, Ed. 2 vers 0 

 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind sancționarea disciplinară a domnului Chiriță Nicolae,  

director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița 
  

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.8618/2019-X din 18.04.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând:  
- Raportul nr. 8620/2019-T din 18.04.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
-  Raportul nr. 8834/2019 - H din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
- Raportul nr. 8776/2019 - J din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistență socială și familie; 
 - Sesizarea formulată de Județul Ialomița, prin Președintele Consiliului Județean 
Ialomița, domnul Victor Moraru, înregistrată la Consiliul Județean Ialomița sub nr. 
16752/14.09.2018 și la Comisia de disciplină sub nr. 145/14.09.2018; 

- Raportul nr. 44/11.03.2019 al Comisiei de disciplină constituită în cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Ialomița conform Dispoziției Președintelui Consiliului 
Judeţean Ialomița nr. 89/2017; 

- Notă privind modalitatea legală de aplicare a unei sancțiuni disciplinare 
funcționarului public nr.8580/2019-B din 18.04.2019; 

- Proces – verbal nr. 9088/2019 - T din 24.04.2019 al Comisiei de validare,  
 În conformitate cu prevederile: 

- art. 91 alin. (2) lit. e) și ale art. 104, alin. (3) lit. c) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 77, alin. (2), lit. j), teza I, alin. (3), lit. a) și ale art. 78 din Legea privind Statutul 
funcţionarilor publici nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a 
comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;  

- O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 22 din 
19.02.2018, 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

  Art.1  (1) Domnul Chiriță Nicolae-director executiv al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Ialomița - se sancţionează disciplinar, prin aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 
77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999, respectiv mustrare scrisă. 
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(2) Motivul care a determinat aplicarea sancțiunii prevăzute la alineatul (1) îl 

constituie săvârșirea faptei ce constituie abaterea disciplinară prevăzută de art. 77 alin. (2) lit. 
j), teza I din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, respectiv încălcarea 
prevederilor legale referitoare la îndatoriri, conform Raportului nr. 44 din 11.03.2019 întocmit 
de Comisia de disciplină, care constituie anexă la prezenta hotărâre și face parte integrantă 
din aceasta. 

(3) Fapta care constituie abaterea disciplinară menționată la alineatul (2) a constat în: 
a) acordarea în mod nelegal a sporului pentru condiții vătămătoare sau periculoase și 

a sporului de dispozitiv fără respectarea prevederilor legale conform Notei de constatare nr. 
1560/31.07.2018 a Camerei de Conturi Ialomița, fără a exista la nivelul  Direcției pentru 
Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a unei decizii în acest sens și fără a 
avea acordul prealabil al ordonatorului principal de credite; 

b) nerespectarea prevederilor Deciziei Î.C.C.J. nr. 37/2009 cu privire la interpretarea și 
aplicarea dispozițiilor art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale 
personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță 
națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutții, 
cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 13 din același act normativ, cu 
referire la posibilitatea acordării indemnizației de dispozitiv lunare în cuantum de 25% din 
salariul de bază tuturor funcționarilor publici și personalului contractual care își desfășoară 
activitatea în domeniul administrației publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 
217/07.04.2010. 

 
Art. 2. Împotriva prezentei hotărâri se poate face plângere prealabilă în termen de 30 

de zile de la data comunicării, iar orice acțiune în justiție se poate introduce în termen de 6 
luni la Tribunalul Ialomița  conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată  în 

termen de maxim 5 zile domnului Chiriță Nicolae, domnului Victor Moraru – Președintele 
Consiliului Județean Ialomița, Comisiei de disciplină din cadrul Consiliului Județean Ialomița, 
Compartimentului Financiar-Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ din cadrul D.J.E.P. 
Ialomița. 

 

PREŞEDINTE,  

VICTOR MORARU 

                                                          
 

                 Contrasemnează, 
                                                                                                Secretarul judeţului Ialomiţa 

                      Adrian Robert IONESCU 
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 H O T Ă R Â R E  
privind sancționarea disciplinară a domnului Chiriță Nicolae,  

director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița 
 

Consiliul Județean Ialomița, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 8623/2019-J din 18.04.2019 a Președintelui 
Consiliului Județean Ialomița, 

Examinând: 
 -  Raportul nr. 8624/2019-X din 18.04.2019 al Direcției Coordonare Organizare; 

-  Raportul nr. 8837/2019 - X din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 

- Raportul nr. 8778/2019 - L din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, 
sănătate, asistență socială și familie; 
 - Sesizarea formulată de Județul Ialomița, prin Președintele Consiliului Județean 
Ialomița, domnul Victor Moraru, înregistrată la Consiliul Județean Ialomița sub nr. 
15842/03.09.2018 și la Comisia de disciplină sub nr. 120/04.09.2018; 

- Raportul nr. 52/18.03.2019 al Comisiei de disciplină constituită în cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, conform Dispoziției 
Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 89/2017; 

- Notă privind modalitatea legală de aplicare a unei sancțiuni disciplinare 
funcționarului public nr.8580/2019-B din 18.04.2019; 

- Proces – verbal nr.9091/2019 - D din 24.04.2019 al Comisiei de validare,  
 În conformitate cu prevederile: 

- art. 91 alin. (2) lit. e) și art. 104 alin. (3) lit. c) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 77 alin. (2) lit. b), g), i) și j) teza I, alin. (3) lit. b) și art. 78 din Legea privind 
Statutul funcționarilor publici nr. 188/1999, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și 
funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 22 din 
19.02.2018, 
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În temeiul  art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările  ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
  Art.1  (1) Domnul Chiriță Nicolae - director executiv al Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Ialomița - se sancționează disciplinar, prin aplicarea sancțiunii 
prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 188/1999, respectiv diminuarea 
drepturilor salariale cu 20% pe o perioadă de 3 luni. 

(2) Motivele care au determinat aplicarea sancțiunii prevăzute la alineatul (1) 
le constituie săvârșirea faptelor ce constituie abateri disciplinare  prevăzute de: 

a) art. 77 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv neglijența repetată în 
rezolvarea lucrărilor; 

b) art. 77 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv manifestări care aduc 
atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care își desfășoară 
activitatea; 

c) art. 77 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv refuzul de a îndeplini 
atribuțiile de serviciu; 

d) art. 77 alin. 2 lit. (j) teza I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv încălcarea 
prevederilor legale referitoare la îndatoriri, 

conform Raportului nr. 52 din 18.03.2019 întocmit de Comisia de disciplină, 
care constituie anexă la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta. 

(3) Faptele care constituie abaterile disciplinare menționate la alineatul (2) au 
fost constatate de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 
Bazelor de Date prin Raportul cu principalele concluzii rezultate în urma controlului de 
fond metodologic efectuat la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița, 
Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Slobozia și la Serviciile Publice 
Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor ale municipiilor Fetești și Urziceni nr. 
4399500/16.04.2018, și au constat în: 

 
A. Pe linie de management: 
 - nu a supus planul de măsuri și acțiuni pentru anul 2017, precum și planurile 

semestriale aferente aceluiași an spre aprobare vicepreședintelui Consiliului Județean 
Ialomița care coordonează activitatea instituției, astfel cum este prevăzut în 
Metodologia DEPABD nr. 3462829/2012; 

 - nu a invitat să participe la convocările trimestriale pe linie de evidență a 
persoanelor și un reprezentant al Compartimentului Județean de Administrate a 
Bazelor de Date și Evidența Persoanelor Ialomița, nefiind respectate prevederile 
Radiogramei DEPABD nr. 1968704/2010; 
 - procedurile proprii privind îndrumarea și controlul metodologic al activității de 
evidență a persoanelor și stare civilă elaborate la nivelul DJEP Ialomița nu sunt în 
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concordanță cu procedurile transmise spre aplicare de DEPABD și cu normele legale în 
materie; 
 -  notele de constatare, procesele-verbale de aducere la cunoștință a notei de 
constatare, rapoartele de control și planul de măsuri pentru remedierea deficiențelor 
întocmite în urma controalelor efectuate la serviciile publice comunitare locale de 
evidență a persoanelor și la oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor nu au fost 
întocmite până în luna septembrie 2017 sau nu sunt conforme cu procedurile în 
domeniu transmise de DEPABD, întrucât nu s-a ținut cont de prevederile Procedurilor 
DEPABD nr. 3944752/03.01.2017 și nr. 3945139/26.04.2017 referitoare la efectuarea 
controalelor. 
 

B. Pe linie de evidența persoanelor: 
 - au fost constatate o serie de deficiențe pe această linie în activitatea 
desfășurată de serviciile publice comunitare locale de evidență, iar DJEP Ialomița 
desfășoară și activitatea de îndrumare, coordonare și control metodologic ce vizează 
și componenta de evidența persoanelor, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din 
OG 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice 
comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale 
Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 
22/2018. 
 
     C. Pe linie de stare civilă: 
 - nu au fost întocmite rapoarte de control la momentul finalizării controlului și 
nici planuri de măsuri cu termene de realizare și responsabilități. Această 
neconcordanță este consecință a faptului că procedura proprie a DJEP Ialomița de 
efectuare a controalelor pe linie de stare civilă nu respectă prevederile procedurii de 
control transmisă de DEPABD și nici prevederile anexei nr. 8 la Metodologia cu privire 
la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare ; 
 - nu au fost evidențiate în procesele-verbale întocmite în urma controalelor 
efectuate de lucrătorii din cadrul DJEP Ialomița situații neconforme ce au fost 
identificate de echipa de control a Direcției pentru Evidența Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date. 
 
 D. Pe linie de actualizare a Registrului Național de Evidență a Persoanelor: 
 - nu a desemnat o persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter 
personal la nivelul instituției, aspect ce a fost remediat în timpul controlului; 
 -  nu a pus în aplicare prevederile radiogramei în care se preciza că lucrătorii de 
evidență a persoanelor și stare civilă din cadrul instituției au obligația de a completa 
”Declarația de confidențialitate”, aspect remediat în timpul realizării controlului; 
 - nu a fost instruit, testat și autorizat în vedere actualizării RNEP lucrătorul nou 
angajat din cadrul DJEP Ialomița. 

 



Cod FP – 07 – 06, ed. 2, vers. 0 

 

Art. 2. Împotriva prezentei hotărâri se poate face plângere prealabilă în termen 
de 30 de zile de la data comunicării, iar orice acțiune în justiție poate fi introdusă în 
termen de 6 luni de la data comunicării, la Tribunalul Ialomița, conform Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art.3 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată domnului Chiriță Nicolae, domnului Victor Moraru – Președintele 
Consiliului Județean Ialomița, Comisiei de disciplină din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița, Compartimentului Financiar-
Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ din cadrul Direcției Județene de Evidență 
a Persoanelor Ialomița. 

 
 
 

PREŞEDINTE  

VICTOR MORARU 

 

 
 
 
                                                                   Contrasemnează, 

                                                                                            Secretarul județului Ialomița 
                  Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni 
 în vederea finanțării în comun a dotării Spitalului Municipal Urziceni 

 

Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 8603/2019 - B din 18.04.2019 a Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița, 

Examinând: 
- solicitarea nr. 3487/19.02.2019 a Primăriei Municipiului Urziceni; 
- Memoriul Spitalului Municipal Urziceni nr. 11011/07.02.2019; 
- Raportul nr. 8605/2019 – D din 18.04.2019 al Direcției Coordonare Organizare; 
-  Raportul nr. 8889/2019 - T din 22.04.2019 al Comisiei economico – financiare și 

agricultură; 
 -   Raportul nr. 8781/2019 - V din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistență socială și familie; 
 -   Raportul nr. 8835/2019 - V din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități, 

În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița pe perioada 2009-2013, cu orizont                 

2013-2020;  
- prevederile art. 14, art. 91 alin. (1) lit. b), e) și alin. (6) lit. a) din Legea 

administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
             Art.1(1)  Se aprobă asocierea Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în vederea 
finanțării în comun a dotării Spitalului Municipal Urziceni cu un Ecocardiograf Vivid                      
T8 PRO R 2,5. 
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(2) Se aprobă contribuția județului Ialomița necesară achiziționării aparatului 

medical menționat la alin.(1)  în cuantum de 180.000 lei. 
 

              Art.2 Se aprobă modelul Contractului de asociere privind asocierea menționată la 
art.1), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.3 Se împuternicește domnul Victor Moraru, Președintele Consiliului Județean 
Ialomița, să semneze Contractul de asociere menționat la art. 2). 
 
 Art.4 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Ialomița și, spre știință, Municipiului Urziceni și Spitalului Municipal 
Urziceni, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița. 
 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
 

                                                     Contrasemnează, 
                                                                                                     Secretarul județului Ialomița 

             Adrian Robert IONESCU 
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