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H O T Ă R Â R E  

privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 

nr.38/20.05.2014 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. 5751 din 16.07.2014 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- adresa nr. 5428 din 07.07.2014 a Inspectoratului Școlar Județean Ialomița; 

- Raportul nr. 5815 din  17.07..2014 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr. 5955 din 22.07.2014 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

 - Raportul nr. 5946 din 22.07.2014 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. ____din 24.07.2014 

privind rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2014;  

- prevederile art.1164 și 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; 

- prevederile art. 81 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Ialomița, aprobat prin hotărârea nr. 52/29.08.2008, 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 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.38/20.05.2014 

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, se completează după cum urmează : 
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- la domeniul ”Educație”, după numărul 3, se introduce numărul 4, care va 

avea următorul cuprins : 

 

 

Domeniul 

 

Nr. 

 

Denumire 

solicitant 

 

Titlul proiectului 

Suma 

aprobată 

lei 

E
d

u
c
a
ți

e
 

 

4 

Inspectoratul Școlar 

Județean Ialomița 

Concursul Național de Referate și 

Comunicări Științifice ale elevilor din 

învățământului liceal 

 

10.000 

 

 

 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Inspectoratului Școlar Județean 

Ialomița 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 

 

 

 

 

 

 

Nr. 52                                               Rd/Oc  

Adoptată astăzi 24.07.2014                                   DIG 

La Slobozia            2 ex. 




