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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu persoane juridice române  

în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni/proiecte de interes  

public judeţean, naţional şi internaţional 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 3865 din 12.05.2014 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- Raportul nr. 3888 din  13.05.2014 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr. 4054 din 16.05.2014 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 4049 din 16.05.2014 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 

În conformitate cu : 

- prevederile art.91 alin.(1) lit.e) şi alin.(6) lit.a)  din Legea administraţiei publice 

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

- prevederile hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 36 din 20.05.2014 privind 

rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2014;  

- prevederile art.1164 şi urm. din Cartea a V-a a Codului Civil al României; 

- 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 persoanele juridice prevăzute în 

anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre în vederea finanţării şi 

realizării în comun a unor acţiuni/proiecte de interes public judeţean, naţional şi 

internaţional.  

 

Art.2 Se aprobă Contractul-cadru de asociere pentru realizarea 

acţiunilor/proiectelor de interes public judeţean, naţional şi internaţional, prevăzut în 

anexa nr. 2 care face parte integrantă prezenta hotărâre. 
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Art.3 Fondurile necesare realizării acţiunilor/proiectelor menţionate la art.1 sunt 

prevăzute în bugetul general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2014, cu rectificările 

ulterioare.  

 

Art.4 Se împuterniceşte domnul Vasile Silvian Ciupercă - Preşedintele Consiliului 

Judeţean Ialomiţa să semneze contractele de asociere corespunzătoare fiecărei 

acţiuni/proiect, cu încadrarea în fondurile alocate prin buget şi prezenta hotărâre. 

 

 Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

  

 Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, persoanelor juridice prevăzute în 

anexa nr.1  şi direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa,  spre 

ducere la îndeplinire, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

PREŞEDINTE 

    

          Vasile Silvian CIUPERCĂ                 Contrasemnează 

        Secretarul Judeţului Ialomiţa, 

                  Adrian Robert IONESCU 
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