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H O T Ă R Â R E 

privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 56 din 

16.07.2013 de aprobarea participării Judeţului Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean 

Ialomiţa, la parteneriatul interjudeţean şi interregional de implementare şi 

finanţare a proiectului „Programe integrate pentru resurse umane de calitate 

în mediul  rural din judeţele Tulcea şi Ialomiţa”, din Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 4719 din 10.06.2014 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- Acordul de parteneriat nr. 640 din 12.06.2013; 

- Raportul nr. 4735 din 11.06.2014 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

- Raportul 4901 din 17.06.2014 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul 4880 din 17.06.2014 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 

- Raportul 4886 din 17.06.2014 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie,  

În conformitate cu : 

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, 

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de 

Intervenţie 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea 

ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”;  

- 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 art.20 alin.(1) lit.(i) şi art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu  modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 81 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobat prin Hotărârea nr. 52 din 29.08.2008 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  Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 56 din 16.07.2013 de 

aprobarea participării Judeţului Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, la 

parteneriatul interjudeţean şi interregional de implementare şi finanţare a 

proiectului „Programe integrate pentru resurse umane de calitate în mediul  rural 

din judeţele Tulcea şi Ialomiţa”, din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 –2013, se completează după cum urmează: 

după art.3 alin. (2) se introduce alin. (3) cu următorul cuprins: 

„alin. (3) Se aprobă alocarea sumei de 55.800,00 lei cu T.V.A. inclus, 

reprezentând cheltuiala eligibilă din proiect, urmând să fie folosită pentru 

achiziţionarea serviciilor de „recrutare şi selecţia grupului ţintă”, la nivelul judeţului 

Ialomiţa. Această cheltuială va fi rambursată de către beneficiarul proiectului, 

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă a judeţului Tulcea la finalizarea activităţii de 

recrutare şi selecţie a grupului ţintă. 

 

 Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

  

 Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa implicate,  Asociaţiei 

pentru Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea şi Consiliului Judeţean Tulcea, urmând 

a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

            PREŞEDINTE                                                        Contrasemnează 

    

   Vasile Silvian CIUPERCĂ                                    Secretarul Judeţului Ialomiţa, 

                Adrian Robert Ionescu 
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