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În conformitate cu prevederile art. 104, alin.(1 ), lit. b ), coroborat cu alin. (3), lit. b) din Legea
nr. 215/ 2001 a administraþiei publice locale, republicatã, preºedintele Consiliului Judeþean
Ialomiþa trebuie sã prezinte anual un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuþiilor
proprii ºi a hotãrârilor Consiliului Judeþean Ialomiþa .
Pentru anul 2006, Consiliul Judeþean Ialomiþa, atât ca autoritate deliberativã, cât ºi prin
structurile sale executive , a urmãrit :
- sã asigure continuitate în promovarea ºi realizarea obiectivelor strategice prioritare propuse
pentru actualul mandat modernizarea infrastructurii rutiere judeþene, reabilitarea infrastructurii
destinate domeniului sãnãtãþii, susþinerea , modernizarea ºi îmbunãtãþirea sistemului judeþean al
asistenþei sociale, sprijinirea dezvoltãrii durabile a unitãþilor administrativ-teritoriale din judeþ,
creºterea performanþei instituþiilor de culturã aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean
Ialomiþa;
- sã aplice în întreaga activitate principiile legalitãþii, transparenþei, responsabilitãþii,
eficienþei ºi oportunitãþii în utilizarea fondurilor publice, mobilitãþii ºi flexibilitãþii serviciului
public ºi adaptarea prestaþiilor ºi acþiunilor administrative la nevoile cetãþenilor ºi la necesitatea
dezvoltãrii democraþiei participative;
- sã se integreze actualului context structural, strategic, economic, politic, juridic,
administrativ ºi social , în aºa fel încât sã poatã fi asiguratã performanþa ºi credibilitatea
acþiunilor publice, sã fie reperate ºi eliminate blocajele comportamentale, disfuncþionalitãþile ºi
rigiditãþile din activitatea curentã, sã fie promovate comportamentele inovatoare;
- sã determine o coerenþã logicã a acþiunilor în concordanþã cu strategiile naþionale, regionale,
zonale ºi locale de dezvoltare ºi cu aºteptãrile colectivitãþilor din judeþul Ialomiþa;
- sã adapteze mijloacele specifice de acþiune la efortul general de integrare ºi cooperare
europeanã ºi internaþionalã.
Structurarea raportului se va face pe principalele atribuþii ale Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi
ale preºedintelui acestuia stabilite prin actele normative care reglementeazã domeniul
administraþiei publice judeþene.
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1. Respectarea prevederilor Constituþiei României, punerea în aplicare a
legilor, a decretelor Preºedintelui României, a hotãrârilor ºi ordonanþelor
Guvernului, a hotãrârilor Consiliului Judeþean, precum ºi a altor acte
normative reprezintã o atribuþie ºi responsabilitate fundamentalã a preºedintelui Consiliului
Judeþean Ialomiþa, prevãzutã în art.103, alin. (2), din Legea nr.215/2001 a administraþiei publice
locale, republicatã, cu atât mai importantã cu cât procesul de legiferare a cunoscut ºi în anul
2006 un volum deosebit, nu totdeauna corelat cu celelalte prevederi existente în materia
legiferatã, imperfect ºi generator de interpretãri contradictorii, dar ºi de un grad accentuat de
birocraþie în activitatea curentã.
Semnificativ pentru anul raportat este faptul cã au fost aduse modificãri ºi completãri unor
legi de bazã care reglementeazã activitatea autoritãþilor administraþiei publice locale : Legea
215/2001 a administraþiei publice locale , modificatã prin Legea nr. 286 / 2006, Legea nr. 393/
2004 privind Statutul aleºilor locali modificatã ºi completatã prin Legea nr. 249/2006 ºi Legea
nr. 286 /2006, adoptarea unei noi legi a finanþelor publice locale Legea nr. 273/2006, schimbarea
fundamentalã a legislaþiei privind atribuirea contractelor de achiziþie publicã ºi a contractelor de
concesiune de lucrãri publice ºi servicii (OUG nr.34/2006, aprobatã prin Legea nr.337/2006, HG
925/2006, OUG nr.30/2006 ºi altele), Legea nr.195/2006 legea-cadru a descentralizãrii, Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici modificatã prin Legea nr. 251/2006 ºi altele.
Desigur, pentru implementarea reformei administraþiei publice, perfecþionarea cadrului
legislativ este o componentã importantã, dar realizarea ei trebuie sã fie clar conturatã,
structuratã, planificatã ºi organizatã, sã aducã o mai mare coerenþã în clarificarea rolului,
competenþelor ºi responsabilitãþilor diferitelor autoritãþi publice, sã stimuleze creºterea
eficacitãþii procesului decizional, sã valorifice propunerile transmise de autoritãþile
administraþiei publice locale ºi structurile asociative ale acestora, deoarece ele pornesc de la
cunoaºterea disfuncþionalitãþilor apãrute în activitatea curentã din cauza imperfecþiunilor
legislative.
De altfel, în domeniul legalitãþii ºi al perfecþionãrii cadrului legislativ specific sau tangent
competenþelor administraþiei publice, trebuie sã arãtãm cã au fost transmise în anul 2006 peste
170 de propuneri de îmbunãtãþire a unor legi, ordonanþe ºi hotãrâri de Guvern. Exemplificãm trei
dintre propunerile Consiliului Judeþean Ialomiþa care au fost însuºite de autoritãþile centrale .
Prin adresa nr.3045/2006 am sesizat cã nu au fost puse în aplicare prevederi din OUG nr.
107/2002 referitoare la obligaþia de a trece în administrarea consiliilor locale sau a consiliului
judeþean a digurilor ºi a altor lucrãri de consolidare ºi apãrare a malurilor cursurilor de apã.
Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor a transmis sub nr. 21473/LAV/2006 cã este de acord
cu propunerea fãcutã ºi solicitã sprijinul Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi al consiliilor locale
pentru întocmirea listei cu astfel de obiective care sã poatã fi preluate în administrare de
consiliile locale. La propunerea de modificarea a Legii nr. 37/ 2006 privind reorganizarea
activitãþii de protecþia plantelor ºi carantinã fitosanitarã ( adresele nr. 1725, 2005, 2589 ºi 3195
/2006), Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale- prin adresa nr. 94.811/2006
rãspunde cã a preluat propunerea ºi ea va fi valorificatã la revizuirea actului normativ menþionat.
OUG nr. 120/2006 de modificare a OG nr.70/2002 privind administrarea unitãþilor sanitare
publice de interes judeþean ºi local conþinea prevederi contrare Legii nr. 273/ 2006 a finanþelor
publice locale, deorece se instituia responsabilitate financiarã pentru consiliile judeþene fãrã a se
descentraliza ºi asigura resursele financiare necesare administrãrii unitãþilor de asistenþã
medico-socialã. Ministerul Administraþei ºi Internelor a reþinut observaþiile fãcute ºi a rãspuns cã
se vor asigura fonduri din rezervele bugetului de stat.
Din evidenþele statistice existente, în anul 2006, în aplicarea legii, Consiliului Judeþean
Ialomiþa i-au fost propuse spre dezbatere ºi adoptare 63 de proiecte de hotãrâri, din care 62 au fost
adoptate, iar una amânatã deoarece nu existau elaborate norme de aplicare în domeniul propus a
fi reglementat.
Ca structurã tematicã, hotãrârile adoptate de Consiliul Judeþean Ialomiþa în anul 2006 pot fi
grupate astfel: 6 au vizat organizarea ºi funcþionarea Consiliului Judeþean, 14 administrarea
domeniului public ºi privat al judeþului, 13 alocãri bugetare, 7 înfiinþarea, modificarea sau
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actualizarea unor comisii, 6 asocieri ºi cooperãri, câte 3 pentru aprobarea documentaþiilor
tehnice ºi pentru funcþionarea unor servicii publice, câte una de aprobare a organigramelor ºi
statelor de funcþii ale aparatului de specialitate ºi ale instituþiilor publice de sub autoritatea
Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi, respectiv, a taxelor ºi tarifelor din competenþa Consiliului
Judeþean Ialomiþa, iar 9 - alte domenii.
Din punct de vedere al caracterului normativ al hotãrârilor, în anul 2006 au fost anunþate
public 25 de proiecte de hotãrâri normative, din care s-au adoptat 23, celelalte douã urmând a fi
dezbãtute în anul 2007. Obligaþiile instituite prin Legea nr. 52/2003 privind transparenþa
decizionalã în administraþia publicã, au fost respectate atât în procedura de elaborare a
proiectelor de acte cu caracter normativ, cât ºi la asigurarea participãrii cetãþenilor la procesul
de luare a deciziilor.
Pentru ca aplicarea principiului democraþiei participative sã nu rãmânã la stadiul declarativ
ºi pornind de la experienþa anilor precedenþi, când nu s-au înregistrat solicitãri scrise din partea
cetãþenilor , a unor asociaþii legal constituite sau a altei / altor autoritãþi publice pentru
organizarea de dezbateri publice asupra actelor cu caracter normativ propuse Consiliului
Judeþean Ialomiþa, s-a luat iniþiativa de a organiza 5 dezbateri publice, la sala de ºedinþe a
instituþiei sau pe centre zonale.
Au avut loc dezbateri publice la urmãtoarele
proiecte de hotãrâre: “Folosirea cu eficienþã a
terenurilor agricole din domeniul privat al judeþului
Ialomiþa situate în zona Giurgeni
Vlãdeni”,
“Aprobarea concesionãrii unor terenuri situate în
intravilanul municipiilor Slobozia, Urziceni ºi
Feteºti” ºi „ Strategia de modernizare, reabilitare ºi
întreþinere a cãilor rutiere de comunicaþii în judeþul
Ialomiþa”. La cele 5 dezbateri publice au participat
211 de persoane, reprezentând autoritãþi publice
judeþene ºi locale, 37 societãþi comerciale , 6
organizaþii non-guvernamentale ºi mass-media
localã. S-au fãcut 48 propuneri, din care 19 au rãmas
cu titlu de recomandare pentru a fi incluse în
proiectele de act normativ. Participarea consilierilor
judeþeni la dezbaterile publice organizate a fost
modestã, nominalizãrile cuprinzându-i pe : Neacºu
Marian, Stanciu Cosmin Marius, Olga Petcu,
Viºinescu Marinache, Radu Nicoleta, Sitaru Nicolae,
Petre Elena, Mihai Emilian.
De asemenea, tot în spiritul respectãrii legalitãþii,
s-a asigurat caracterul public al celor 20 de ºedinþe în
care s-au supus dezbaterii acte cu caracter normativ.
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Cei 18 invitaþi ºi participanþi la ºedinþele publice, reprezentând structuri asociative nonguvernamentale, au fãcut 9 recomandãri, din care 7 au fost incluse în hotãrârile adoptate.
Se cuvine sã remarcãm ºi în acest raport implicarea activã a Asociaþiei pentru Transparenþã
Decizionalã TRADEC Slobozia , a Patronatului Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii Ialomiþa ºi a
Asociaþiei pentru Alternativã ºi Monitorizare Independentã Urziceni în dezbaterea publicã a
proiectelor de hotãrâre cu caracter normativ iniþiate de Consiliul Judeþean Ialomiþa.
Proiectele de hotãrâre propuse analizei ºi dezbaterii Consiliului Judeþean Ialomiþa au fost
însoþite, conform legii, de documentele de fundamentare ºi de susþinere a legalitãþii, oportunitãþii
ºi necesitãþii: expunere de motive, raportul comisiei de specialitate, raportul direcþiei de
specialitate ºi alte acte justificative.
Dupã adoptarea hotãrârilor, acestea au fost înaintate prefectului judeþului Ialomiþa , pentru
exercitarea controlului de legalitate. Din cele 62 de hotãrâri adoptate, 3 au fost retransmise de
instituþia prefectului pentru a fi reanalizate ºi tot aceleaºi 3 au fost atacate în instanþa de
contencios administrativ de persoanele interesate.
În anul 2006 nu s-au înregistrat reclamaþii administrative sau plângeri la instanþa de
contencios administrativ determinate de nerespectarea prevederilor legale din domeniul
administraþiei publice locale, fapt ce denotã desfãºurarea activitãþii Consiliului Judeþean
Ialomiþa ºi a structurilor sale subordonate în limitele legalitãþii.
Prin direcþiile de specialitate, hotãrârile Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi dispoziþiile
preºedintelui acestuia au fost duse la îndeplinire, iar prin întâlniri sãptãmânale ale conducerii
operative a Consiliului Judeþean Ialomiþa s-a analizat modul de îndeplinire a atribuþiilor proprii
ºi a hotãrârilor adoptate în anul 2006.
Preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa a emis în anul raportat 369 de dispoziþii cu caracter
normativ sau individual. Dispoziþiile emise au fost în strânsã concordanþã cu prevederile legale ºi
au vizat: 142 - stabilirea salariului de bazã ºi majorarea acestuia pentru funcþionarii publici ºi
personalul contractual din instituþie, 29 - constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor ºi a
comisiilor de soluþionare a contestaþiilor privind atribuirea contractelor de achiziþii publice, 20
constituirea comisiilor de recepþie a unor obiective de investiþii, 17 repartizarea pe trimestre a
bugetului propriu ºi virãri de credite, 11 constituirea comisiilor de examinare ºi a comisiilor de
soluþionarea contestaþiilor în vederea ocupãrii unor posturi vacante, 142 - alte domenii.
Circumscris domeniului respectãrii ºi aplicãrii legislaþiei în vigoare, includem la acest capitol
ºi aspectele legate de reprezentarea în justiþie a intereselor unitãþii administrativ teritoriale
Ialomiþa ºi ale Consiliului Judeþean Ialomiþa. Statistic, în anul 2006, s-au înregistrat 55 de cauze,
din care: 8 la Judecãtoriile Slobozia, Feteºti, Urziceni ºi a Sect.1 Bucureºti, 26 la Tribunalul
Ialomiþa, câte una la Tribunalul Bucureºti ºi , respectiv, Braºov, 16 la Curtea de Apel Bucureºti, 2
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi una la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Slobozia. În
funcþie de calitatea procesualã pe care au avut-o cele 55 de cauze, judeþul Ialomiþa sau Consiliul
Judeþean Ialomiþa au fost reclamant în 5 cauze, pârât în 40 de cauze, intimat în 6 cauze, recurent
în 2 cauze, intervenient ºi apelant în câte o cauzã. Dupã modul de soluþionare a cauzelor,
Consiliul Judeþean Ialomiþa a avut admise 15 acþiuni, reclamanþii 17, iar 23 de cauze sunt în curs
de soluþionare. În acelaºi timp, la cererea consiliilor locale Vlãdeni, Sãveni, Sãlcioara, Jilavele
ºi Ciochina , interesele acestora în 7 cauze au fost apãrate de consilieri juridici ai Consiliului
Judeþean Ialomiþa.

2. Îndeplinirea atribuþiilor preºedintelui privind relaþia cu consiliul
judeþean
Atribuþiile preºedintelui privind relaþia cu consiliul judeþean sunt prevãzute de art. 104, alin.
(1), lit. b), coroborat cu alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administraþiei publice locale,
republicatã, precum ºi de Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Consiliului Judeþean
Ialomiþa.
Din punct de vedere al apartenenþei politice a membrilor Consiliului Judeþean Ialomiþa este de
menþionat cã în anul 2006, prin migrarea politicã a unor consilieri judeþeni sau demisie, structura
celor 31 de consilieri judeþeni s-a schimbat ºi, la finele anului, era urmãtoarea: 12 consilieri ai
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Partidului Social Democrat, 8 ai Partidului Democrat, 8 ai
Partidului Naþional Liberal, 2 ai Partidului România Mare ºi 1
independent.
În calitatea sa de autoritate deliberativã a administraþiei
publice locale, Consiliul Judeþean Ialomiþa s-a întrunit în anul
2006 în 14 ºedinþe, din care 7 au fost ºedinþe ordinare ºi 7 ºedinþe
extraordinare, respectându-se condiþiile legale de convocare, de
stabilire a ordinii de zi ºi asigurarea publicitãþii acesteia, de
întrunire a cvorumului necesar, de desfãºurare a ºedinþelor, de
exercitare a votului ºi de asigurare a caracterului public al
ºedinþelor.
La ºedinþele Consiliului Judeþean Ialomiþa au participat
reprezentanþi ai Instituþiei Prefectului judeþului Ialomiþa,
parlamentari din judeþ, reprezentanþi ai serviciilor publice
deconcentrate, organizaþiilor non-guvernamentale locale ºi
structurilor patronale din judeþ, cetãþeni ºi mass-media localã.
Au existat douã momente tensionate în funcþionarea
Consiliului Judeþean Ialomiþa: la începutul anului 2006 când au
fost iniþiate acþiuni de revocare din funcþie a preºedintelui ºi
vicepreºedinþilor Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi în septembrie
octombrie 2006, legate de declararea apartenenþei politice a
consilierilor judeþeni. Rezolvarea acestor acþiuni a fost datã de
hotãrâri ale instanþelor de judecatã , care au anulat hotãrârile de
revocare ca nelegale ºi, pentru al doilea caz, s-au pronunþat pentru
obligarea Consiliului Judeþean Ialomiþa de a lua act de situaþiile
privind încetarea de drept a calitãþii de consilier judeþean.
Cele 5 comisii de specialitate ale Consiliului Judeþean Ialomiþa
s-au întrunit, în anul 2006,în 51 ºedinþe, din care 15 ale Comisei
juridice ºi de disciplinã, 13 ale Comisiei economico-financiarã,
protecþia mediului ºi turism, 9 ale Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, agriculturã ºi dezvoltare regionalã ºi câte 7
ale Comisiei pentru învãþãmânt, muncã, sãnãtate, familie ºi
asistenþã socialã ºi Comisiei pentru culturã, culte, tineret,
colaborare cu societatea civilã ºi relaþii externe. Comisiile de
specialitate au dezbãtut proiectele de hotãrâre repartizate ºi au
întocmit avize/rapoarte asupra acestora în conformitate cu
prevederile legii administraþiei publice locale ºi ale
Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Consiliului
Judeþean Ialomiþa. De asemenea, în comisiile de specialitate s-au
analizat ºi alte probleme al cãror obiect era în sfera de competenþã
a comisiei.
În activitatea deliberativã au fost respectate prevederile
Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Consiliului
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Judeþean Ialomiþa, neînregistrându-se abateri ale consilierilor judeþeni care sã necesite aplicarea
de mãsuri sancþionatorii.
Atribuþiile preºedintelui privind relaþia cu consiliul judeþean prevãzute de art. 104, alin.(1),
lit. b ) trebuie coroborate ºi cu atribuþiile prevãzute pentru consiliul judeþean de art. 91, alin. (2)
din Legea nr. 215/ 2001 a administraþiei publice locale, republicatã.
Astfel, au fost întocmite ºi supuse spre aprobarea Consiliului Judeþean Ialomiþa organigrama
ºi statul de funcþii ale aparatului de specialitate, precum ºi ale instituþiilor publice de interes
judeþean, aprobarea fãcând obiectul hotãrârii Consiliului Judeþean Ialomiþa nr. 11/ 29.03.2006.
Modificãrile din organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Ialomiþa au
determinat ºi modificarea ºi completarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare al
aparatului de specialitate prin hotãrârea nr. 32 / 2006. De asemenea, prin hotãrârea nr. 33/ 2006 a
fost aprobat Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Direcþiei Judeþene de Evidenþã a
Persoanelor Ialomiþa.
Atribuþia Consiliului Judeþean Ialomiþa de a hotãrî reorganizarea unor servicii publice de
interes judeþean a fost aplicabilã în cazul reorganizãrii Direcþiei Judeþene de Protecþia Plantelor
Ialomiþa, ca urmare a prevederilor Legii nr. 37/2006 privind reorganizarea activitãþii de protecþie
a plantelor ºi carantinã fitosanitarã. În condiþiile în care art.6 din Legea nr. 37/2006 fãcea referire
la privatizarea acestui serviciu public judeþean fãrã sã se precizeze un termen ºi procedurile care
trebuie aplicate, iar intervenþiile la autoritãþile centrale nu s-au soldat cu clarificãrile necesare,
Consiliul Judeþean Ialomiþa a adoptat hotãrârea nr. 18 / 2006 prin care a aprobat un program de
acþiuni pregãtitoare încetãrii activitãþii Direcþiei Judeþene de Protecþia Plantelor Ialomiþa. A fost
o soluþie tranzitorie, iar în lipsa unor reglementãri clare, prin hotãrârea nr. 46/28.07.2006,
Consiliul Judeþean Ialomiþa a aprobat încetarea activitãþii Direcþiei Judeþene de Protecþia
Plantelor Ialomiþa prin divizare totalã.
Îndeplinind o obligaþie legalã, preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa a prezentat în luna
ianuarie 2006 raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribuþiilor sale ºi a hotãrârilor
Consiliului Judeþean Ialomiþa în anul 2005, raport care a fost fãcut public ºi prin inserarea lui pe
pagina de Internet a instituþiei.

3. Reali zarea obiectivelor strategice prioritare propuse pentru
actualul mandat
Definirea încã de la începutul mandatului actual a unor obiective strategice clare a pornit de la
necesitatea ca, din perspectiva atribuþiilor ºi competenþelor sale, Consiliul Judeþean Ialomiþa sã
aloce cu mai multã rigoare, coerenþã, eficacitate ºi eficienþã fonduri acelor domenii de
intervenþie care pot sã influenþeze direct ºi sã stimuleze dezvoltarea economico socialã durabilã
a judeþului Ialomiþa, dar sã ºi demonstreze capacitatea administrativã a autoritãþii pe care o
reprezentãm de a identifica obiective care se integreazã prioritãþilor înscrise în Planul Naþional
de Dezvoltare ºi Planul Regional de Dezvoltare ºi rãspund unor nevoi reale ale comunitãþilor
locale.
3.1. Modernizarea infrastructurii rutiere judeþene reprezintã prima prioritate strategicã a
Consiliului Judeþean Ialomiþa, deoarece investiþiile în îmbunãtãþirea reþelelor rutiere de
comunicaþie, deºi costisitoare, au implicaþii majore asupra relansãrii ºi creºterii economice
durabile, reducerea disparitãþilor zonale, conectarea la reþelele de transport ºi la pieþele naþionale
ºi europene.
Pentru îndeplinirea obiectivului prioritar de reabilitare ºi modernizare a drumurilor judeþene
în anul 2006 s-au realizat urmãtoarele acþiuni :
- elaborarea ºi supunerea dezbaterii publice a „Strategiei de modernizare, reabilitare ºi
întreþinere a cãilor rutiere de comunicaþii din judeþul Ialomiþa“ , fundamentatã pe analiza stãrii
existente a drumurilor judeþene ºi comunale, a traficului pe aceste drumuri, a dezvoltãrii
economice a localitãþilor din judeþul Ialomiþa ºi a strategiei de dezvoltarea a drumurilor naþionale
care traverseazã judeþul Ialomiþa. S-au organizat dezbateri publice zonale la Urziceni, Þãndãrei
ºi Slobozia, toþi participanþii apreciind iniþiativa de a dezbate o strategie de importanþã deosebitã
pentru dezvoltarea economico-socialã a judeþului Ialomiþa, care sã contribuie la asigurarea
coeziunii teritoriale ºi reducerea disparitãþilor regionale;
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- modernizarea drumului judeþean DJ 101 Jilavele
Dridu, realizatã în proporþie de 90%, în anul 2006 fiind
alocate surse de aproape 6.150.000 lei, din care aproape
1.150.000 lei din bugetul judeþului, aproape 3.000.000 lei
din fondul de rulment al judeþului ºi 2.000.000 lei din
împrumutul contractat de Consiliul Judeþean Ialomiþa. S-au
executat 7,8 km de drum asfaltat, rãmânând de realizat un
podeþ, o parte din acostamente ºi un parapet metalic ;
- elaborarea documentelor ºi studiilor pentru
modernizarea unor drumuri judeþene;
- alocarea în anul 2006 a sumei de 5.227.940 lei pentru
realizarea de reparaþii curente ºi de întreþinere pe drumurile
judeþene, constând în plombe ºi covoraºe asfaltice,
întreþinerea drumurilor judeþene pietruite prin adaos de
piatrã spartã, reprofilãri ºi amenajãri pentru siguranþa
circulaþiei (indicatoare ºi marcaje rutiere);
- demersuri pentru promovarea proiectelor de investiþii
depuse de judeþul Ialomiþa în cadrul Programului PHARE Coeziune economicã ºi socialã 2004 - 2006 “ Dezvoltarea
infrastructurii regionale”, fapt concretizat prin includerea
în lista aprobatã prin HG nr. 811/2006 a proiectelor
Consiliului Judeþean Ialomiþa “ Infrastructurã tehnico
edilitarã ºi de drumuri pentru dezvoltarea zonelor
industriale ºi incubator de afaceri Urziceni” ºi
“Reabilitarea ºi modernizarea drumului judeþean DJ 201 B
km.0 km.19”, care, puse în operã, vor antrena crearea de
noi afaceri. La 31.12.2006, stadiul acestor proiecte era de
revizuire a studiilor de fezabilitate ºi elaborarea proiectelor
tehnice ºi a detaliilor de execuþie.

3.2. Reabilitarea infrastructurii destinate
domeniului sãnãtãþii
Reabilitarea infrastructurii în domeniul sãnãtãþii
constituie a doua prioritate în activitatea Consiliului
Judeþean Ialomiþa , în condiþiile în care indicatorii privind
starea de sãnãtate a populaþiei urbane ºi rurale sunt
deficitari, iar reforma sãnãtãþii trebuie sã aducã servicii
medicale diverse ºi de cea mai bunã calitate, performanþã, accesibilitate ºi eficienþã în domeniu.
Din aceastã perspectivã,
îmbunãtãþirea condiþiilor materiale
de asigurare a asistenþei medicale
la Spitalul Judeþean de Urgenþã
Slobozia a însemnat cuprinderea
lui într-un amplu program de
reabilitare susþinut din fonduri
externe, de la bugetul de stat ºi
bugetul judeþului, care sã permitã
trei direcþii de acþiune :
modernizarea secþiilor, realizarea
lucrãrilor de consolidare ºi
realizarea lucrãrilor de reabilitare
termicã. Pentru implementarea
acestui program au fost prevãzute
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fonduri importante, din care s-au alocat aproape 470.000 lei pentru modernizarea unor secþii
(bloc operator, terapie intensivã, pediatrie) ºi peste 44.700 lei pentru expertiza tehnicã
energeticã, expertiza preliminarã de rezistenþã ºi stabilitate
ºi pentru studii de fezabilitate. La acest obiectiv, continuã
lucrãrile de modernizare, consolidarea este la faza de
elaborare a proiectului tehnic ºi a caietului de sarcini, iar
reabilitarea termicã prin înlocuirea tâmplãriei exterioare se
aflã în faza de contractare a lucrãrilor de execuþie.
O altã investiþie care se situeazã atât în zona sãnãtãþii, cât
ºi a asistenþei sociale este Centrul de asistenþã medico
socialã Fierbinþi. Valoarea investiþiei a fost estimatã la
aproape 2,4 milioane lei, din care, la 31.12.2006, se
executaserã lucrãri de construcþii montaj în valoare de
1.519.559 lei, stadiul fizic de realizare fiind de 70%. Ca
surse de finanþare a proiectului, 750.000 lei au fost asiguraþi
prin bugetul judeþului Ialomiþa, iar 769.559 lei din sume
alocate de Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi
Familiei.
Susþinerea, modernizarea ºi îmbunãtãþirea
sistemului judeþean al asistenþei sociale
3.3.

În exercitarea competenþelor ºi îndeplinirea atribuþiilor
din domeniul asistenþei sociale, Consiliul Judeþean Ialomiþa
a urmãrit sã asigure prevenirea, limitarea sau înlãturarea
acelor efecte temporare ºi permanente care sunt generatoare
de marginalizare sau excludere socialã a unor persoane, sã reducã situaþiile de dificultate, dar ºi
sã dezvolte capacitãþi ºi sã aloce resurse care sã ducã la depãºirea unor asemenea situaþii.
Prin Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Ialomiþa, instituþie
subordonatã Consiliului Judeþean Ialomiþa, în anul 2006, au fost elaborate ºi implementate
strategii ºi planuri de acþiune judeþene în domeniul asistenþei sociale ºi protecþiei copilului, s-au
iniþiat ºi aplicat mãsuri de prevenire ºi combatere a situaþiilor de marginalizare ºi excludere
socialã, dar ºi de soluþionare a urgenþelor sociale, au fost înfiinþate, organizate ºi furnizate noi
servicii sociale specializate, destinate atât adulþilor, cât ºi copiilor. Prin atragerea unor autoritãþi
centrale ºi locale, reprezentanþi ai societãþii civile ºi promovarea parteneriatului în realizarea
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programelor de asistenþã socialã, s-a diversificat gama de servicii sociale ºi au fost asigurate
fondurile necesare susþinerii activitãþii din acest domeniu. De altfel, în anul 2006, 45 % din
bugetul judeþului Ialomiþa s-a alocat pentru asistenþã socialã, din care 8.762.435 lei pentru
asistenþã socialã pentru familie ºi copil, 592.004 lei pentru Cãminul pentru Persoane Vârstnice
„ing. Vadim Rusu” Balaciu, 2.110.175 lei pentru Centrul de Îngrijire ºi Asistenþã Slobozia,
8.377.630 lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap.
În domeniul protecþiei copilului au fost înregistrate rezultate semnificative pentru noua
abordare strategicã a problematicii protecþiei ºi promovãrii drepturilor copilului. Ca direcþii de
acþiune urmãrite ºi în anul 2006 relevãm câteva :
- prevenirea abandonului copilului ºi a instituþionalizãrii sale prin plasament familial;
- dezvoltarea formelor de protecþie de tip familial, prin consilierea ºi acordarea de sprijin
material la peste 1200 de familii, înregistrarea unui numãr de 454 de copii aflaþi în plasament
familial, din care 398 la rude pânã la gradul al IV-lea ºi 56 la alte familii sau persoane. În anul
2006 s-au efectuat 121 de plasamente la familii sau persoane ºi s-au revocat 119 plasamente, din
care 36 prin reintegrarea în familia biologicã, 29 prin efectul legii, 11 prin schimbarea persoanei,
16 adopþii definitive ºi irevocabile, 20 prin instituirea curatelei, 7 alte cauze ;
- creºterea valenþelor asistenþei maternale, atât sub aspectul numãrului de asistenþi maternali
(126 asistenþi maternali angajaþi la finele anului 2006, care aveau în plasament 156 copii, cu 11
mai mulþi decât în anul precedent), cât ºi al calitãþii pregãtirii ºi activitãþii desfãºurate de
asistenþii maternali;
- încurajarea adopþiilor naþionale, cu respectarea
interesului superior al copilului, în anul 2006 fiind
selectate, evaluate ºi atestate 33 de familii din judeþ ca
apte pentru adopþia de copii , au fost adoptaþi definitiv
ºi irevocabil 32 de copii, iar 5 copii sunt încredinþaþi în
vederea adopþiei;
- continuarea procesului de dezinstituþionalizare,
numãrul copiilor din instituþii scãzând, per total, cu 30
faþã de anul precedent, deoarece au ieºit din centre 57
de copii ºi au fost plasaþi în centre 27 de copii. În cele 10
instituþii de plasament, la sfârºitul anului 2006, erau
înregistraþi 223 de copii. De asemenea, este de
menþionat cã 14 tineri au beneficiat de integrare socioprofesionalã;
- diversificarea formelor de protecþie a copilului,
prin serviciile oferite de Centrele de Primire în Regim
de Urgenþã de la Slobozia ºi Centrul de Recuperare
pentru Copilul cu Handicap Neuro-psihic Slobozia,
plasamente la Complexul de Servicii Urziceni ºi
Fundaþia „Cuvioasa Paraschiva” sau gãzduire în
Centrul Maternal Slobozia;
- creºterea calitãþii serviciilor de asistenþã socialã ºi
protecþia drepturilor copiilor.
Din punct de vedere investiþional, preocuparea
pentru înfiinþarea de servicii alternative la protecþia de
tip rezidenþial s-a concretizat prin închiderea Centrului
de Plasament nr.7 Movila, care datoritã locaþiei nu mai
putea asigura standardele minime de calitate ºi darea în
folosinþã a douã case de tip familial la Þãndãrei ºi
Feteºti, finanþate de Fundaþia SERA ROMÂNIA din
Bucureºti.
Asistenþa socialã a adulþilor a însemnat, în anul
raportat, gãzduirea a 140 persoane în Centrul de
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Îngrijire ºi Asistenþã Slobozia, a 40 de persoane în
Cãminul pentru Persoane Vârstnice „ing. Rusu Vadim”
de la Balaciu, a 12 tineri la Centrul de Protecþie
Temporarã pentru Tinerii care nu mai sunt
instituþionalizaþi Fierbinþi, dar ºi evidenþa ºi sprijinirea
celor 6347 de persoane adulte cu handicap din judeþ, din
care 2455 sunt încadrate la gradul I ( grav), 3832 în
gradul II ( accentuat) ºi 60 în gradul III (mediu). În anul
2006 au fost încadrate cu grad de handicap 636 de
persoane.
Pentru asistenþa socialã a persoanelor adulte a fost
pus în funcþiune Cãminul pentru Persoane Vârstnice
„ing. Rusu Vadim” de la Balaciu, investiþie în valoare
totalã de 2.089.271 lei, din care 981.097 lei din bugetul
propriu al judeþului Ialomiþa, 823.637 lei transferuri de
la Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei ºi
284.537 lei finanþare de la Ministerul Integrãrii
Europene printr-un proiect social . Cãminul pentru
persoane vârstnice “ ing. Vadim Rusu” Balaciu a fost
organizat ca serviciu de asistenþã socialã în regim
rezidenþial, fãrã personalitate juridicã, în structura
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Ialomiþa, cu o capacitate de 40 de locuri. Pe
parcursul anului 2006 au fost înregistrate 66 de cereri de
internare, din care 24 persoane vârstnice au fost
internate, 10 sunt pe lista de aºteptare, iar 32 de
cazuri au fost rezolvate prin consiliere,
reuºindu-se astfel, menþinerea persoanei
vârstnice în cadrul familiei.
La Centrul de Îngrijire ºi Asistenþã Slobozia
sunt internate 140 de persoane, au fost
înregistrate în anul raportat 74 de cereri, din
care 31 au fost rezolvate prin internare în regim
de urgenþã, 13 sunt pe lista de aºteptare, 7
persoane au decedat între timp, iar 23 de cazuri
au fost rezolvate prin consiliere ºi rãmânerea
persoanei cu handicap în familie.
Centrul de Protecþie Temporarã pentru
Tinerii care nu mai sunt instituþionalizaþi
Fierbinþi a gãzduit în anul 2006 un numãr de 12
tineri, din care 4 au fost externaþi la cerere.
De asemenea, în anul 2006 au fost demarate
proiectele înfiinþãrii unor servicii sociale care
completeazã activitãþile de asistenþã socialã
desfãºurate de Consiliul Judeþean Ialomiþa
prin direcþia sa de specialitate, Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Ialomiþa ºi anume :
Centrul de Primire în Regim de Urgenþã
pentru Victimele Violenþei în Familie
Slobozia, Centrul Social de Urgenþã pentru
Persoane fãrã Adãpost Slobozia (hotãrârea nr.
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40/28.07.2006) ºi Centrul de Recuperare Neuromotorie
pentru Persoane Adulte cu Handicap (hotãrârea nr. 47/
29.09.2006). Aceste servicii au beneficiat de sprijinul
Guvernului României în cadrul unor programe de
interes naþional care privesc asistenþa socialã, cu
finanþare nerambursabilã de la bugetul de stat .
Centrul de Primire în Regim de Urgenþã pentru
Victimele Violenþei în Familie Slobozia a fost înfiinþat
prin hotãrârea Consiliului Judeþean Ialomiþa nr. 39/
28.07.2006 în cadrul Programului de interes naþional
PIN 8, are o capacitate
de gãzduire de 9 locuri, perioada de gãzduire este de maxim 60
de zile, iar serviciile se adreseazã victimelor violenþei în
familie ºi copiilor aflaþi în îngrijirea lor.
Centrul de Recuperare Neuromotorie pentru Persoane
Adulte cu Handicap Slobozia a beneficiat de fondurile derulate
prin Programul de interes naþional PIN 4 ºi oferã lunar servicii
de recuperare unui numãr de 30 de persoane cu handicap
neuromotor ºi locomotor, cu o medie de 15 persoane/zi ºi un
ciclu de recuperare de 10 zile.
3.4. Sprijinirea dezvoltãrii durabile a unitãþilor
administrativ-teritoriale din judeþ
Obiectivul major al tuturor autoritãþilor administraþiei
publice locale din judeþul Ialomiþa este, fãrã îndoialã,
relansarea economico-socialã ºi dezvoltarea durabilã a
unitãþilor administrativ teritoriale. Competenþele legale prin
care Consiliul Judeþean Ialomiþa poate susþine asemenea
abordare strategicã sunt, în principal, cele cuprinse în
prevederile art. 91, alin.(3) ºi art. 104, alin. ( 4) ºi (5) din Legea
nr. 215/2001 a administraþiei publice locale, republicatã, dar ºi
în alte norme incidente în materie.
3.4.1. Din punct de vedere al
strategiilor ºi programelor de
dezvoltare economico-socialã urmãrite,
arãtãm cã, în anul 2006, Consiliul
Judeþean Ialomiþa ºi-a îndeplinit acþiunile
în care a avut responsabilitãþi prin
Programul de dezvoltare economicosocialã a judeþului Ialomiþa : susþinerea
activitãþilor menite sã contribuie la
informarea ºi comunicarea pe teme
europene ºi clarificarea unor aspecte
privind evoluþia sectoarelor economice în
contextul aderãrii României la Uniunea
Europeanã, sprijinirea consolidãrii
mediului local de afaceri, îmbunãtãþirea
condiþiilor de spitalizare ºi acordare a asistenþei medico-sociale, reabilitarea reþelei de drumuri
judeþene ca obiectiv al dezvoltãrii regionale, îmbunãtãþirea ºi implementarea programului
naþional de management al deºeurilor.
În contextul îndeplinirii obiectivului major al României de aderarea la Uniunea Europeanã,
Consiliul Judeþean Ialomiþa a participat la activitãþile ºi acþiunile desfãºurate pe plan judeþean în
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domeniul integrãrii europene , îndeplinind
atât obiectivele înscrise în Programul de
dezvoltare economicã ºi socialã a judeþului
Ialomiþa în anul 2006, cât ºi alte obiective pe
care ºi le-a stabilit prin “Strategia de
comunicare ºi informare pe teme europene”
elaboratã în conformitate cu Protocolul de
Parteneriat “ Coordonarea comunicãrii
privind aderarea la Uniunea Europeanã”
încheiat între Consiliul Judeþean Ialomiþa ºi
Delegaþia Comisiei Europene în România.
Conform strategiei, acþiunile au fost
realizate ºi/sau coordonate de Consiliul
Judeþean Ialomiþa în colaborare cu instituþiile
publice aflate sub autoritatea sa.
Preocupat de evoluþiile din cadrul mediului
de afaceri local, Consiliul Judeþean Ialomiþa a
acþionat pentru :
- accesul neîngrãdit al agenþilor economici
la achiziþiile ºi investiþiile publice promovate
în fiecare an bugetar la nivel de judeþ ºi la
concesionarea unor bunuri din domeniul
public ºi privat al judeþului ;
- invitarea ºi participarea unui numãr de
peste 30 agenþi economici la cele 5 dezbateri
publice privind proiectele de hotãrâre cu caracter normativ iniþiate de Consiliul Judeþean
Ialomiþa pe probleme referitoare la concesionarea unor terenuri agricole ºi a unor terenuri din
intravilan aflate în domeniul public ºi privat al judeþului, precum ºi la elaborarea strategiei
multianuale de modernizare a cãilor rutiere judeþene, 8 din cele 21 de propuneri ale
reprezentanþilor mediului local de afaceri fiind incluse în hotãrârile adoptate;
- respectarea procedurilor legale de eliberare a avizelor, acordurilor, certificatelor ºi
autorizaþiilor de construire din competenþa Consiliului Judeþean Ialomiþa;
- sprijinirea consiliilor locale prin acordarea de consultanþã de specialitate la organizarea
licitaþiilor publice pentru lucrãri din domeniul infrastructurii locale ( distribuþie gaze, alimentãri
cu apã, modernizare drumuri comunale), care faciliteazã dezvoltarea atât a localitãþilor, cât ºi a
comunitãþii de afaceri;
- continuarea ºi dezvoltarea colaborãrii cu Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã
Ialomiþa pentru organizarea manifestãrilor expoziþionale ale mediului de afaceri, promovarea
oportunitãþilor de afaceri ºi a domeniilor de excelenþã ale judeþului, întâlniri cu oameni de afaceri
din þarã ºi din strãinãtate interesaþi de investiþii în Ialomiþa.
Dintre acþiunile susþinute de Consiliul Judeþean Ialomiþa în anul 2006 pentru sprijinirea
mediului local de afaceri amintim :
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- dezbaterea “Prioritãþi de dezvoltare în judeþul Ialomiþa” organizatã în parteneriat cu
Asociaþia pentru Implementarea Democraþiei (AID România), în cadrul programului „Iniþiativa
naþionalã pentru Transparenþã Parlamentarã“, susþinut de Ambasada Statelor Unite ale Americii,
Ambasada Marii Britanii ºi Ambasada Germaniei în România, la care au participat parlamentari,
reprezentanþi ai administraþiei publice judeþene ºi locale, ai mediului de afaceri, organizaþiilor
non-guvernamentale ºi mass-media localã;
- lansarea Programului “SPRE VEST” al Companiei DANONE ROMANIA ºi în judeþul
Ialomiþa, destinat îmbunãtãþirii potenþialui genetic la fermele de vaci de lapte ºi a calitãþii
laptelui prin investiþii în maºini ºi instalaþii moderne;
- reuniunea-dezbatere: „EXPORT 2006 JUDEÞUL IALOMIÞA“, organizatã de Ministerul
Economiei ºi Comerþului, împreunã cu autoritãþile
publice judeþene ºi structuri asociative ale mediului
local de afaceri, unde s-au prezentat instrumentele
de susþinere ºi promovare a exportului, posibilitãþile
de concretizare a sprijinului acordat mediului de
afaceri local, direcþiile ºi iniþiativele prin care se pot
depãºi constrângerile de competitivitate ºi se pot
valorifica avantajele integrãrii în Uniunea
Europeanã. Din dezbateri a reieºit necesitatea
realizãrii unui catalog de prezentare a firmelor
exportatoare din judeþ, subvenþionarea participãrii
la târguri ºi expoziþii internaþionale, accesarea
programelor de finanþare din domeniu, creºterea
competitivitãþii produselor;
- sprijinirea, alãturi de Camera de Comerþ,
Industrie ºi Agriculturã Ialomiþa, a SC RISSO
SCOTTI pentru
organizarea evenimentului
promoþional “ Ziua orezului în Ialomiþa”, la care a
participat ºi ambasadorul Italiei în România.
În legãturã cu înfãptuirea unor angajamente ale
României privind protecþia mediului înconjurãtor,
Consiliul Judeþean Ialomiþa a acþionat pentru :
- participarea în calitate de partener al
Consiliului local al oraºului Amara la iniþierea ºi
implementarea proiectului “Îmbunãtãþirea
sistemului de salubrizare, colectare ºi gestionare a
deºeurilor în oraºul Amara, în vederea reabilitãrii mediului, protejãrii sãnãtãþii populaþiei ºi
creºterea calitãþii vieþii în cadrul comunitãþii “;
- participarea în calitate de partener al Consiliului local al comunei Sfântu Gheorghe, judeþul
Ialomiþa la iniþierea ºi implementarea proiectului “ Gestionarea selectivã a deºeurilor” în cadrul
Programului PHARE 2004 CES Schema de investiþii pentru proiecte mici de gestionare a
deºeurilor;
- acordarea de asistenþã tehnicã de specialitate ºi altor consiliile locale care au depus proiecte
pentru investiþii în gestionarea deºeurilor.
„Strategia privind protecþia împotriva hazardului ºi managementul riscului” propusã
de Consiliul Judeþean Ialomiþa a pornit de la necesitatea unei abordãri ºtiinþifice ºi cu metode de
evaluare complexã a pierderilor cauzate de hazardurile naturale, precum ºi hazardurile
combinate (naturale ºi tehnologice), astfel încât mãsurile de prevenire ºi apãrare sã aibã o bazã
realistã.
Scopul strategiei este de a permite comunitãþilor sã devinã adaptabile la efectele hazardurilor
naturale, tehnologice ºi de mediu, astfel încât, reducând riscurile combinate, sã aibã o altã
atitudine faþã de vulnerabilitãþile economice ºi sociale ºi sã treacã de la protecþia împotriva
hazardurilor, la managementul riscului, prin integrarea strategiilor de prevenire a riscului în
activitãþi de dezvoltare durabilã.
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În acest context se înscrie efortul Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului
pentru îndeplinirea atribuþiilor ce-i revin în conformitate cu prevederile art.18, alin. (b), al Legii
nr. 350/2001, ca organ specializat al Guvernului în domeniul amenajãrii teritoriului ºi
urbanismului, de iniþiere a proiectului “Identificarea ºi delimitarea hazardurilor naturale
(cutremuri, alunecãri de teren ºi inundaþii). Hãrþi de hazard la nivel judeþean” ºi al Consiliului
Judeþean Ialomiþa de iniþiere a proiectului “P.A.T.J. IALOMITA SECTIUNEA ZONE DE
RISC HARTA DE RISC NATURAL LA SEISME ªI INUNDAÞII”.
Prin aplicarea strategiei ºi a proiectelor menþionate, Consiliul Judeþean Ialomiþa se
integreazã în programele europene, guvernamentale ºi în liniile directoare din domeniul
amenajãrii teritoriului ºi al urbanismului la nivel regional, judeþean ºi local ºi în normele stabilite
prin Legea nr.575/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naþional,
respectiv judeþean Secþiunea a V-a, Zone de risc natural.
Tot în contextul elaborãrii strategiilor ºi programelor de dezvoltare, trebuie sã evidenþiem ºi
activitatea reprezentanþilor Consiliului Judeþean Ialomiþa în cadrul grupurilor de parteneriat
local pentru elaborarea unor secþiuni din „Planului de Dezvoltare al Regiunii Sud Muntenia
2007-2013”.
Planul de Dezvoltare al Regiunii SUD Muntenia este principalul instrument de planificare
multianualã a regiunii din care ºi judeþul Ialomiþa face parte ºi reflectã profilul economic ºi social
al regiunii, strategia de dezvoltare regionalã, precum ºi programarea prioritãþilor ºi mãsurilor de
dezvoltare regionalã. Planul a fost dezbãtut public în judeþul Ialomiþa la data de 14.09.2006, cu
toþi membrii grupurilor de parteneriat local, cu autoritãþi publice, reprezentanþi ai societãþii civile
ºi ai instituþiilor de învãþãmânt, mass-media localã.
„Strategia de modernizare a administraþiei publice judeþene” a fost si rãmâne pentru
Consiliul Judeþean Ialomiþa un obiectiv esenþial, care solicitã un mod de acþiune nou, mai multã
eficienþã ºi rigoare în organizarea administraþiei ºi a serviciilor publice de interes judeþean.
Principalele direcþii strategice de acþiune au vizat: modernizarea organizaþionalã, atragerea de
fonduri care sã completeze resursele judeþului pentru realizarea activitãþilor, acþiunilor,
programelor, proiectelor ºi obiectivelor propuse anual sau multianual, alocarea resurselor
bugetare pe bazã de programe, dirijarea efortului financiar cãtre prioritãþile stabilite,
transparenþa cheltuirii banului public, schimbarea de fond a raportului dintre administraþia
judeþeanã ºi cetãþean, consolidarea descentralizãrii administrative ºi financiare, extinderea
relaþiilor de colaborare internã ºi externã, prin participarea la structurile asociative din þarã ºi din
strãinãtate.
3.4.2. Îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare economico-socialã a judeþului Ialomiþa în anul
2006 este indisolubil legatã de modul în care se asigurã formarea, administrarea, angajarea ºi
utilizarea fondurilor publice locale.
În condiþiile în care se menþine un decalaj între resursele necesare bugetelor locale ºi
posibilitatea de acoperire a lor, Consiliul Judeþean Ialomiþa ºi consiliile locale municipale,
orãºeneºti ºi comunale din judeþ au cãutat sã fundamenteze temeinic veniturile ºi cheltuielile
bugetelor locale, pornind de la analiza ºi evaluarea materiei impozabile ºi a veniturilor proprii ce
pot fi realizate la nivelul fiecãrei unitãþi administrativ teritoriale ºi repartizarea cheltuielilor pe
programe ºi acþiuni asociate obiectivelor clar determinate, cu precizarea indicatorilor de
rezultate ºi de eficienþã pentru fiecare acþiune ºi estimarea performanþelor fiecãrui program.
Pentru toate fazele de elaborare a bugetului judeþului Ialomiþa au existat consultãri ºi relaþii de
colaborare cu primarii municipiilor, oraºelor ºi comunelor ºi cu reprezentanþii Direcþiei Generale
a Finanþelor Publice Ialomiþa, în aºa fel încât s-a reuºit stabilirea prioritãþilor de cheltuieli la nivel
funcþional ºi instituþional ºi alocarea fondurilor publice pe bazã de programe. Comisia
constituitã la nivelul judeþului Ialomiþa pentru consultarea autoritãþilor locale în vederea
repartizãrii de sume defalcate în anul 2006 s-a reunit în ziua de 17.01.2006 pentru definitivarea
propunerilor pentru bugetul judeþului aferent anului 2006 ºi la ea au participat reprezentanþii
Consiliului Judeþean Ialomiþa, ai Instituþiei Prefectului judeþului Ialomiþa, Direcþiei Generale a
Finanþelor Publice Ialomiþa ºi câte un reprezentant al municipiilor, oraºelor ºi comunelor. Dupã
dezbaterea pe anexe ºi repartizarea sumelor defalcate, comisia a aprobat propunerile pentru
proiectul bugetului judeþului Ialomiþa pentru anul 2006.
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Prin hotãrârea nr. 4/2006 ºi hotãrâri de rectificare ulterioare, Consiliul Judeþean Ialomiþa a
aprobat repartizarea pe bugetele locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru
finanþarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraºelor ºi municipiilor,
subvenþionarea energiei termice livrate populaþiei, drumuri judeþene ºi comunale ºi echilibrarea
bugetelor locale.
Potrivit prevederilor OUG nr.45/2003 privind finanþele publice locale,cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, o parte din aceste surse s-au repartizat pe criteriile aprobate de Consiliul
Judeþean Ialomiþa ºi anume: cofinanþarea programelor cu finanþare externã, susþinerea
proiectelor finanþate din programe guvernamentale, finanþarea reabilitãrii patrimoniului local,
finanþarea infrastructurii rutiere ºi de mediu, precum ºi finanþarea documentaþiilor tehnice pentru
reabilitarea ºi dezvoltarea infrastructurii locale. De asemenea, au fost alocate sume pentru
finanþarea drepturilor privind acordarea de produse lactate ºi de panificaþie unitãþilor
administrativ teritoriale Amara, Balaciu, Sãrãþeni ºi Sfântu Gheorghe, care au derulat singure
acest program.
Echilibrarea bugetelor locale a fost susþinutã ºi cu sume alocate de Consiliul Judeþean
Ialomiþa din cota de 22% din impozitul pe venit.
Sintetic, sumele defalcate menþionate anterior se prezintã astfel:
Nr.
crt.
0

Specificaþii
1

Prevederi
iniþiale

Rectificãri

2

3

Prevederi Pondere
finale
în total
5
4

1
1.1

TOTAL, din care
Sumele defalcate din TVA total, din care pentru

121.365,00
111.465,00

43.905,00 165.270,00
41.585,00 153.050,00

92,61

1.1.1

Finanþarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraºelor ºi municipiilor

78.275,00

25.701,00 103.976,00

62,92

1.1.2

Subvenþionarea energiei termice livrate populaþiei

1.1.3

611,00

0,00

611,00

0,37

Drumuri judeþene ºi comunale

4.400,00

0,00

4.400,00

2,66

1.1.4

Echilibrarea bugetelor locale

28.011,00

15.884,00

43.895,00

26,56

1.1.5

Drepturi privind acordarea de produse lactate ºi de
panificaþie

168,00

0,00

168,00

0,10

1.2

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale

9.900,00

2.320,00

12.220,00

7,39

În ceea ce priveºte bugetul propriu al judeþului Ialomiþa, în anul 2006, a fost prevãzutã iniþial,
atât la venituri, cât ºi la cheltuieli suma de 42.342 mii lei, iar prin rectificãrile operate în cursul
anului bugetar raportat prevederile anuale definitive au fost de 50.401 mii lei la venituri ºi
cheltuieli.
Sinteza execuþiei bugetare pe anul 2006 este urmãtoarea :
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Execuþia bugetarã din anul 2006 ne permite sã apreciem cã fondurile alocate au asigurat buna
funcþionare a autoritãþilor administraþiei publice locale ºi realizarea majoritãþii proiectelor
propuse, care sã creeze condiþiile pentru relansarea dezvoltãrii economico-sociale a judeþului
Ialomiþa.
Tot în acest context, Consiliul Judeþean Ialomiþa a susþinut împreunã cu InstituþiaPrefectului
judeþului Ialomiþa ºi consilii locale municipale, orãºeneºti ºi comunale acþiuni de promovare a
unor proiecte de hotãrâri de Guvern, prin care administraþiile publice din judeþ au solicitat ºi
obþinut fonduri din rezerva bugetului de stat, care sã suplimenteze alocaþiile bugetare iniþiale ale
acestora ºi sã le permitã realizarea unor obiective de interes pentru comunitãþile locale.
Solicitãrile comune au fost finalizate prin acceptarea într-un procent modest a suplimentãrii
alocaþiilor bugetare.
O altã atribuþie a preºedintelui care se poate circumscrie sprijinirii dezvoltãrii economicosociale a localitãþilor judeþului Ialomiþa este cea care priveºte emiterea ºi eliberarea de
acorduri, avize, certificate ºi autorizaþii de construire, date în competenþa sa atât prin Legea
nr. 215/2001, republicatã, cât ºi prin Legea nr. 50/1991privind autorizarea executãrii
construcþiilor ºi unele mãsuri pentru realizarea locuinþelor, republicatã. Prin asemenea acte de
autoritate, s-a urmãrit sã fie îndeplinite ºi respectate normele de amplasare, proiectare ºi
funcþionarea a construcþiilor ºi a regimului juridic, economic ºi tehnic al terenurilor ºi
construcþiilor existente la data solicitãrii, iar prin fluidizarea circuitului documentelor s-a venit în
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sprijinul investitorilor , reducând-se semnificativ termenul de emitere ºi eliberare a avizelor,
acordurilor, certificatelor de urbanism ºi autorizaþiilor de construire, de la 30 de zile la 15
- 20 de zile.
În anul 2006 au fost emise 231 certificate de urbanism, 363 de avize la certificatele de
urbanism, 184 de acorduri unice ºi 31 de autorizaþii de construire. Analiza elementelor acestor
autorizaþii de construire este semnificativã pentru susþinerea cu argumente cã relansarea
dezvoltãrii economico-sociale a judeþului Ialomiþa este realã, cã mediul de afaceri sau autoritãþi
publice care investesc în 26 de localitãþi, cu o dispersie teritorialã omogenã, în obiective ca :
înfiinþare centru de depozitare ºi prelucrare orez, construire de ferme zootehnice, înfiinþarea de
exploataþii agricole, construire balastierã ºi extragere produse balastiere, conductã transport
þiþei, confecþii metalice ºi fabricare elemente din beton, sistem distribuþie gaze petroliere
lichefiate, reabilitãri de cãi ferate ºi drumuri, alimentãri cu energie electricã, alimentãri cu apã,
staþie de epurare, refacere ºi consolidare diguri, reabilitare canal de drenare a apelor pluviale ºi
altele creeazã noi oportunitãþi de piaþã, poli de stimulare a creºterii economice echilibrate ºi
reducerii disparitãþilor de dezvoltare între comunitãþile judeþului Ialomiþa.
3.4.3. Îndeplinirea atribuþiilor de ordonator principal de credite ºi de gestiune a
resurselor umane
Îndeplinirea atribuþiilor de ordonator principal de credite, preºedintele Consiliului Judeþean
Ialomiþa a urmãrit ca întocmirea proiectului bugetului judeþului Ialomiþa pentru anul 2006 ºi a
contului de încheiere a exerciþiului bugetar din anul precedent sã se facã în conþinutul, structura
ºi la termenele legale, sã fie înaintate spre aprobare Consiliului Judeþean Ialomiþa, sã propunã,
când a fost necesar, rectificarea bugetului judeþului, virãri de credite sau utilizarea rezervei
bugetare, cu menþinerea echilibrului bugetar ºi respectarea principiilor, regulilor ºi
responsabilitãþilor specifice derulãrii procesului bugetar.
Astfel, veniturile ºi cheltuielile bugetare au fost înscrise în buget ºi aprobate de Consiliul
Judeþean Ialomiþa pe surse de provenienþã ºi pe categorii de cheltuieli grupate dupã criteriile
unitare ale clasificaþiei bugetare, economicã ºi funcþionalã. Nici o cheltuialã din fondurile
publice derulate nu a fost angajatã, ordonanþatã ºi plãtitã dacã nu existau prevederi bugetare,
sursa de finanþare ºi cadrul legal pentru acea cheltuialã ºi viza prealabilã de control financiar
preventiv. S-a urmãrit permanent stabilirea ºi încasarea veniturilor proprii, administrarea
fondurilor publice locale pe parcursul execuþiei bugetare în condiþii de eficienþã, stabilirea
prioritãþilor în efectuarea cheltuielilor publice locale, asigurarea integritãþii ºi a administrãrii
eficiente a bunurilor din proprietatea publicã ºi privatã a judeþului Ialomiþa, întocmirea la
timp a actelor ºi situaþiilor financiar contabile cerute de lege, inventarierea anualã a
patrimoniului ºi altele.
În anul 2006, pentru funcþionarea Consiliul Judeþean Ialomiþa s-au efectuat cheltuieli curente
în sumã de 3.438.267 lei, a cãror execuþie bugetarã la 31.12.2006 însemna 2.366.463 lei
cheltuieli de personal ºi 1.078.804 lei cheltuieli pentru bunuri ºi servicii.
Tot în contextul gestiunii financiare, s-a urmãrit stabilirea, constatarea, urmãrirea ºi încasarea
veniturilor din aplicarea taxelor ºi tarifelor aprobate de Consiliul Judeþean Ialomiþa pentru anul
2006 prin hotãrârea nr. 69/2005, care sunt surse de venit pentru bugetul judeþului Ialomiþa. Prin
licitaþiile organizate în anul 2006 pentru concesionarea terenurilor din domeniul privat al
judeþului Ialomiþa s-a reuºit creºterea cu 6,5 % a gradului de valorificare a acestui potenþial faþã
de anul precedent.
Gestionarea aspectelor privind resursele umane atât pentru activitatea aparatului de
specialitate, cât ºi pentru activitatea instituþiilor de interes judeþean subordonate este o altã
atribuþie importantã a Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi a preºedintelui acestuia. Astfel,
preºedintele Consiliului Judeþean a asigurat, prin direcþiile de specialitate ºi instituþiile publice
subordonate, întocmirea organigramelor ºi a statului de funcþii pentru anul 2006, în deplinã
concordanþã cu numãrul de funcþii publice sau contractuale care sã permitã îndeplinirea
corespunzãtoare a competenþelor, atribuþiilor ºi responsabilitãþilor legale ale fiecãrei instituþii,
dar ºi cu încadrarea în fondurile bugetare posibil de mobilizat ºi alocat. Ca strategie s-a urmãrit
modernizarea organizaþionalã, crearea unor structuri organizatorice flexibile, adaptarea
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posturilor la realitãþile, cerinþele ºi prioritãþile anului raportat, precum ºi la specificul judeþului ºi
al instituþiilor de sub autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa.
Prin anexa nr. 9 la hotãrârea Consiliului Judeþean Ialomiþa nr.5.01.02.2006 s-a aprobat un
numãr maxim de personal pentru toate instituþiile de 922 de salariaþi permanenþi ºi temporari,
din care: 103 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeþean Ialomiþa, 26 la Biblioteca
Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa, 20 la Centrul pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Ialomiþa, 17 la Centrul Cultural UNESCO „ Ionel Perlea” Slobozia, 33 al
Muzeul Naþional al Agriculturii Slobozia, 30 la Muzeul Judeþean Ialomiþa, 23 la Direcþia
Judeþeanã pentru Protecþia Plantelor Ialomiþa, 624 la Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Ialomiþa, 25 la Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor Ialomiþa ºi 21 la
Centrul de Asistenþã Medico-socialã Fierbinþi. Organigramele, statele de funcþii ºi numãrul de
personal din aparatul de specialitate ºi din instituþiile publice aflate sub autoritatea Consiliului
Judeþean Ialomiþa au fost aprobate prin hotãrârea nr. 11/ 29.03.2006.
În anul 2006, aparatul de specialitate al Consiliului Judeþean Ialomiþa a funcþionat cu un
numãr aprobat de 100 de posturi, din care 79 au fost funcþii publice, iar 21 reprezintã personal
contractual. De asemenea, sunt 3 funcþii de demnitate publicã, iar funcþiile de conducere au avut
o pondere de 12 % din totalul posturilor .
Având în vedere cã în anul 2006 am înregistrat un deficit evident de funcþionari publici din
domeniul juridic, economic ºi tehnic, s-a procedat la organizarea a 3 concursuri pentru ocuparea
posturilor vacante, dar din 12 posturi au fost ocupate numai 3, cauza fiind determinatã, în
principal, de nivelul redus al salarizãrii în comparaþie cu sectorul privat, dar ºi de suspendarea
ocupãrii prin concurs a posturilor vacante la data de 31.01.2006.
Din punct de vedere al fluctuaþiei de personal, în anul precedent, în aparatul de specialitate al
Consiliului Judeþean Ialomiþa s-au angajat 3 salariaþi ºi au plecat 7.
În asemenea condiþii, a trebuit sã asigurãm mobilitatea profesionalã a funcþionarilor publici
pentru a acoperi cât mai bine atribuþiile, activitãþile ºi acþiunile ce trebuie îndeplinite,
responsabilizarea personalului , indiferent de treapta ierarhicã pe care se aflã, motivarea lui, în
limitele legii, prin aplicarea unor criterii de performanþã ºi competenþã profesionalã,
perfecþionarea prin cursuri de pregãtire suplimentarã
profesionalã ºi managerialã,
reactualizarea operativã a fiºei posturilor ºi individualizarea clarã a atribuþiilor , aplicarea unor
metode obiective de evaluare a performanþelor ºi a eficienþei la locul de muncã.
În legãturã cu numirea unor conducãtori ai instituþiilor ºi serviciilor publice de interes
judeþean aflate în subordinea Consiliului Judeþean Ialomiþa, în anul 2006 au fost numiþi sau
reconfirmaþi ca directori urmãtorii: Paul Marcu - Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Ialomiþa, Nicolae Chiriþã - Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor
Ialomiþa, Mihaela Racoviþeanu - Biblioteca Judeþeanã „ ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa, Florin Vlad
- Muzeul Judeþean Ialomiþa, Rãzvan Ciucã Muzeul Naþional al Agriculturii Slobozia, Doina
Roºca Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiþa ºi Cristian Obrejan Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ialomiþa.
Nu s-au înregistrat în anul 2006 cazuri de sancþionare, modificare sau încetarea raporturilor de
muncã a conducãtorilor instituþiilor ºi serviciilor publice de interes judeþean, aflate sub
autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa sau a personalului din cadrul aparatului de specialitate.
Prin structurile specializate din cadrul direcþiilor, la cererea consiliilor locale sau a primarilor
din teritoriu, precum ºi la cererea conducerilor operative ale instituþiilor publice de sub
autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa s-au acordat consultaþii de specialitate în domeniul
resurselor umane.

4. Îndeplinirea atribuþiilor privind organizarea ºi funcþionarea aparatului
de specialitate al Consiliului Judeþean Ialomiþa
Potrivit art. 102, alin.(3) ºi art. 103, alin.(19 din Legea nr. 215 / 2001, republicatã, aparatul de
specialitate al Consiliului Judeþean Ialomiþa se aflã în subordinea preºedintelui acestuia, care are
rãspunderea de a-l conduce ºi de a asigura buna lui funcþionare pentru îndeplinirea atribuþiilor,
competenþelor ºi responsabilitãþilor cu care autoritatea pe care o reprezentãm este investitã de
lege.
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Activitatea aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Ialomiþa desfãºuratã în anul
2006 a însemnat realizarea urmãtoarelor atribuþii principale:
- aplicarea ºi executarea prevederilor legale, inclusiv a hotãrârilor adoptate de Consiliul
Judeþean Ialomiþa ºi a dispoziþiilor emise de preºedintele acestuia;
- participare la elaborarea proiectelor de acte normative ºi a altor reglementãri specifice
autoritãþii administraþiei publice judeþene, precum ºi la avizarea acestora;
- întocmirea de studii, strategii, programe, rapoarte, referate, analize, sinteze, statistici ºi alte
documente pe care se fundamenteazã procesul decizional al autoritãþii;
- acordarea, la cerere, de asistenþã tehnicã, juridicã, economicã, financiarã ºi de orice altã
naturã, consilierilor judeþeni ºi comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeþean Ialomiþa,
consiliilor locale municipale, orãºeneºti ºi comunale, primarilor ºi secretarilor unitãþilor
administrativ teritoriale, instituþiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa,
precum ºi cetãþenilor;
- gestionarea resurselor umane ºi financiare ºi utilizarea lor pentru îndeplinirea programelor,
proiectelor, activitãþilor, acþiunilor ºi obiectivelor propuse de Consiliul Judeþean Ialomiþa;
- reprezentarea intereselor Consiliului Judeþean Ialomiþa în raporturile acestuia cu persoane
fizice sau juridice de drept public ºi privat, din þarã ºi strãinãtate, în limita competenþelor stabilite
de preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa, precum ºi reprezentarea în justiþie;
- stimularea liberului acces la informaþiile de interes public, a transparenþei decizionale în
administraþia publicã judeþeanã ºi a participãrii active a cetãþenilor ºi a asociaþiilor legal
constituite ale acestora la decizia administrativã;
- compatibilizarea normelor, structurilor ºi practicilor administrative specifice Consiliului
Judeþean cu cele rezultate din procesul de integrare a României în Uniunea Europeanã.
Aparatul de specialitate al Consiliului Judeþean Ialomiþa a fost organizat pe domenii de
activitate, în direcþii de specialitate, structurate în servicii ºi compartimente, precum ºi structuri
subordonate direct preºedintelui consiliului, fiecare cu o competenþã proprie, rezultatã din lege ºi
din Regulamentul propriu de organizare ºi funcþionare aprobat prin hotãrârea Consiliului
Judeþean Ialomiþa nr. 32/2006.
Potrivit organigramei aprobatã prin anexa 1/a la Hotãrârea nr. 11 din 29.03.2006, aparatul de
specialitate al Consiliului Judeþean Ialomiþa a fost organizat în trei direcþii specializate pe
domenii de activitate în care consiliul are competenþe conferite de legea organicã ºi alte acte
normative ºi în structuri subordonate direct sau indirect preºedintelui.
Ca mod de organizare, direcþiile de specialitate au fost structurate în servicii ºi compartimente
dupã cum urmeazã:
a) Direcþia Coordonare, Organizare: Serviciul Juridic, Coordonare, Organizare, cu douã
compartimente - Compartimentul Juridic ºi Compartimentul Coordonare, Organizare, Centrul
de Informaþii pentru Cetãþeni, cu douã compartimente - Compartimentul pentru Informaþii ºi
Relaþii Publice ºi Compartimentul Mass - Media, Compartimentul Integrare Europeanã,
Dezvoltare Regionalã ºi Parteneriate Interne ºi Internaþionale ºi Serviciul Protocol,
Administrativ, Protecþia Muncii.
b) Direcþia Buget Finanþe: Serviciul Buget Contabilitate, Programare ºi Urmãrire Venituri,
cu trei compartimente - Compartimentul Programare ºi Urmãrire Venituri, Compartimentul
Buget, Contabilitate ºi Compartimentul Finanþare Programe ºi alte trei compartimente:
Informaticã, Resurse Umane, Achiziþii .
c) Direcþia Urbanism, Amenajarea Teritoriului ºi Lucrãri Publice, cu Serviciul
Patrimoniu Public ºi Privat, având în componenþã douã compartimente - Compartimentul
Patrimoniu Public ºi Compartimentul Patrimoniu Privat ºi trei compartimente: Compartimentul
Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului, Compartimentul Drumuri ºi Compartimentul Dezvoltare
Localã ºi Proiecte;
d) Compartimentul Audit Public Intern, organizat în mod independent ºi în subordinea,
coordonarea ºi îndrumarea directã a preºedintelui Consiliului Judeþean Ialomiþa.
O asemenea organigramã, în care predominã compartimentele, a fost determinatã de
caracterul limitativ al funcþiilor de conducere (maximum 12 % din numãrul total al funcþiilor
publice) impus de Legea nr. 188/199 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã.
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Prin dispoziþia preºedintelui Consiliului Judeþean Ialomiþa de delegare a unor competenþe
legale, coordonarea ºi îndrumarea unor structuri organizatorice din cadrul aparatului de
specialitate sunt asigurate de vicepreºedinþii consiliului judeþean ºi secretarul judeþului Ialomiþa.
Organigrama, numãrul de personal, precum ºi statul de funcþii pentru anul 2006 au fost
aprobate prin hotãrârea Consiliului Judeþean Ialomiþa nr. 11/2006, în funcþie de volumul ºi
complexitatea atribuþiilor stabilite de lege în sarcina consiliului ºi în limitele alocaþiilor bugetare.
Calitatea profesionalã a aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Ialomiþa este bunã,
dar instrumentele moderne de evaluare a activitãþii nu sunt folosite, iar rutina guverneazã încã
multe activitãþi. Controlul directorilor executivi asupra lucrãrilor ºi asupra documentelor de
fundamentare a deciziilor trebuie întãrit, mai ales în contextul unui ritm de legiferare intens, a
unei legislaþii stufoase ºi necorelate uneori.
Legãtura dintre aparatul de specialitate ºi preºedinte, vicepreºedinþii consiliului, secretarul
judeþului, consilierii judeþeni ºi comisiile de specialitate, precum ºi între direcþii ºi structurile
independente se realizeazã prin directorii executivi ºi directorii executivi adjuncþi ai direcþiilor
de specialitate ºi ºefii structurilor respective.
Având în vedere multitudinea de atribuþii specifice fiecãrei direcþii din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeþean Ialomiþa, vom prezenta în raport numai pe cele principale, care concurã la
îndeplinirea atribuþiilor Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi ale preºedintelui acestuia.
4.1. Îndeplinirea atribuþiilor Direcþiei Coordonare Organizare
Direcþia Coordonare, Organizare a desfãºurat, prin structurile sale, activitãþi referitoare la
punerea în executare a legilor ºi a celorlalte acte normative care privesc activitatea Consiliului
Judeþean Ialomiþa, elaborarea proiectelor actelor administrative specifice autoritãþii publice ºi a
unor strategii, programe, sinteze, analize, statistici, rapoarte, note de fundamentare, referate ºi
alte operaþiuni administrative pentru iniþierea ºi adoptarea actelor de autoritate, pregãtirea
ºedinþelor Consiliului Judeþean Ialomiþa, evidenþa hotãrârilor adoptate ºi a dispoziþiilor emise de
preºedinte, transmiterea dosarului cu actele de autoritate adoptate de Consiliul Judeþean Ialomiþa
instituþiei prefectului judeþului Ialomiþa pentru exercitarea controlului de legalitate. S-a asigurat
întocmirea documentaþiei aferentã proiectelor de hotãrâri ale Guvernului României pe care le
propun autoritãþile administraþiei publice judeþene, reprezentarea în instanþele judecãtoreºti a
judeþului ºi a Consiliului Judeþean Ialomiþa, pentru soluþionarea cauzelor în care acestea au fost
parte, avizarea pentru legalitate ºi þinerea evidenþei unitarã a celor 94 contracte economice ºi a 46
acte adiþionale, asigurarea, la cerere, a asistenþei juridice ºi tehnice de specialitate pentru
aproape 240 de solicitãri. Prin Centrul de Informaþii pentru Cetãþeni, au fost gestionatea
activitãþile legate de accesul la informaþiile de interes public, transparenþa decizionalã, modul de
soluþionare a petiþiilor ºi relaþia cu mass-media localã ºi centralã, propunerea de acþiuni care sã
contribuie la creºterea vizibilitãþii imaginii Consiliului judeþean Ialomiþa, întreþinerea ºi
actualizarea paginii de internet, editarea “Monitorului Oficial al judeþului Ialomiþa” ºi a altor
materiale de promovare, îndeplinirea atribuþiilor privind registratura generalã a instituþiei prin
sistemul INTRANET . De asemenea, Direcþia Coordonare Organizare urmãreºte realizarea
obiectivelor ºi acþiunilor prevãzute în acordurile încheiate de Consiliul Judeþean Ialomiþa ºi a
celor rezultate din parteneriatele cu structurile asociative din administraþia publicã localã ºi din
relaþia cu organismele europene ºi internaþionale la care Consiliul Judeþean Ialomiþa este asociat
sau invitat, asigurã comunicarea cu ministerele ºi alte autoritãþi publice centrale, promoveazã
informaþiile cu caracter european ºi pe cele privind aderarea României la Uniunea Europeanã,
urmãreºte problemele legate de dezvoltarea regionalã ºi participarea Consiliului Judeþean
Ialomiþa la activitãþile Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã ºi Agenþiei pentru Dezvoltare
Regionalã Sud Muntenia ºi altele.
În anul 2006, a fost promovat programul „Informare, comunicare, transparenþã”, prin
care s-a urmãrit susþinerea ºi dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internã ºi externã,
care sã asigure o difuzare rapidã, fluentã ºi precisã a informaþiei de interes public, astfel încât
aceasta sã ajungã în timp util la solicitanþi. Consiliul Judeþean Ialomiþa a intrat în multiple relaþii
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de comunicare, prin promovare unui dialog direct ºi fãrã inutile bariere birocratice, asigurarea de
servicii accesibile ºi la standarde moderne, prin perfecþionarea activitãþii compartimentelor
specializate în furnizarea de informaþii ºi relaþii publice ºi relaþia cu mass-media, integrate
Centrului de Informaþii pentru Cetãþeni , aplicarea standardelor ºi procedurilor unitare convenite
cu Asociaþia Naþionalã a Centrelor de Informaþii pentru Cetãþeni în domeniul relaþiilor ºi
informaþiilor publice, respectarea etapelor standard ale procesãrii solicitãrilor de informaþii de
interes public, gestionarea cu rigurozitate a termenelor de rãspuns la solicitãri de informaþii de
interes public.
De asemenea, a fost susþinutã dezvoltarea unei
componente de informare publicã pe teme
europene ºi regionale, atât prin Centrul de
Informaþii pentru Cetãþeni, cât ºi prin
Compartimentul de integrare europeanã,
dezvoltare regionalã ºi relaþii interne ºi
internaþionale, prin preluarea de la organisme
centrale a peste 600 de volume a unor publicaþii
cu tematicã europeanã ºi punerea lor la dispoziþia
publicului interesat, participarea cu stand tematic
la douã expoziþii, actualizarea paginilor site-ului
propriu cu informaþii europene ºi altele.
În acelaºi timp, a crescut impactul paginii de
INTERNET a Consiliului Judeþean Ialomiþa în prezentarea informaþiilor de interes public în anul
2006, fapt susþinut de cele peste 21.000 de accesãri ( dublu faþã de anul precedent) , cu
aproximativ 80.000 de pagini vizitate, o medie de 5 min./accesare ºi vizitarea site-ului din 48 þãri,
situate pe toate continentele.

Implementarea Legii nr. 52/2003 privind asigurarea transparenþei în administraþia publicã a
însemnat cã, în anul 2006, au fost anunþate public 25 de proiecte de acte normative, din care s-au
adoptat 23, celelalte douã urmând a fi dezbãtute în anul 2007, au fost primite 21 de propuneri ºi
sugestii de îmbunãtãþire a proiectelor supuse dezbaterii publice, din care 7 au fost incluse în
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hotãrârile adoptate, iar 14 se referã la proiectele ce se vor adopta în anul 2007, s-a încercat ºi
reuºit, în mare poarte, o diversificare a formelor de informare ºi de publicitate a acþiunilor ºi
activitãþilor premergãtoare adoptãrii proiectelor vizate ºi propuse spre pentru dezbatere, s-a
îmbunãtãþit colaborarea cu organizaþii non-guvernamentale care activeazã la nivelul judeþului
Ialomiþa (Asociaþia pentru Transparenþã Decizionalã TRADEC Slobozia, Asociaþia pentru
Alternativã ºi Monitorizare Independentã Urziceni, Patronatul Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii
Ialomiþa). Pentru o mai mare vizibilitate a activitãþii de elaborare a hotãrârilor cu caracter
normativ pe site-ul instituþiei www.cicnet.ro a fost creatã, începând cu data de 06.06.2006,
pagina „Transparenþa decizionalã”.
Tot în anul 2006, la propunerea doamnei consilier judeþean Radu Nicoleta, a fost iniþiatã
dezbaterea publicã având ca temã; “Evaluarea eficienþei acþiunilor de prevenire si combatere a
drogurilor în judeþul Ialomiþa”, la care
au participat
reprezentanþi ai Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã, ai
instituþiilor publice deconcentrate, consilieri judeþeni, societatea
civilã ºi unde au fost aduse în prim plan acþiunile întreprinse în
vederea prevenirii ºi combaterii drogurilor.

De asemnea, Consiliul Judeþean Ialomiþa a
sprijinit Asociaþia pentru Transparenþã Decizionalã
TRADEC pentru organizarea,
în ziua de
21.03.2006, a unei întâlniri-dezbatere pe tema
funcþionãrii serviciilor publice de alimentare cu apã
din judeþul Ialomiþa ºi la care au participat: Cazacu
Marinicã, prefectul judeþului Ialomiþa, Vasile Silvian
Ciupercã, preºedintele Consiliului Judeþean
Ialomiþa, Constantin Stoenescu - secretar general al
judeþului Ialomiþa, funcþionari publici de conducere
din cele douã instituþii, reprezentanþi ai asociaþiei
TRADEC - Mihai Enciu, Valentin Rãdoi, Marian
Neacºu ºi Dan Urjumã, reprezentantul URBAN S.A.
Slobozia. Dezbaterile au vizat în principal analiza
neregulilor sesizate în funcþionarea serviciilor
publice de alimentare cu apã din judeþ care se
rãsfrâng negativ asupra populaþiei. Participanþii la
dezbatere au convenit sã fie realizatã o situaþie
diagnostic a serviciilor publice de alimentare cu apã
din judeþul Ialomiþa, pe baza unei machete cu
informaþiile necesare, sã se verifice condiþiile de
legalitate ºi respectarea normelor tehnice în care
funcþioneazã serviciile publice de alimentare cu apã, sã fie transmise mesaje cãtre populaþie
pentru înþelegerea sistemului, a modului de acþiune, a rolului autoritãþii publice ºi a
consumatorului, a comportamentului acestora în relaþia de furnizor ºi beneficiar de servicii de
alimentare cu apã.
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Relaþia cu mass-media a însemnat
asigurarea accesului liber ºi garantat la
informaþiile de interes public, acordarea a 2
acreditãri la cerere, invitarea la cele 20 de
ºedinþe ale Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi
la alte acþiuni ºi activitãþi cu caracter public
desfãºurate de instituþie, transmiterea a 20
comunicate de presã, desfãºurarea a 6
conferinþe de presã, cu
punerea la
dispoziþia ziariºtilor a dosarelor de presã ºi
asigurarea condiþiilor necesare exercitãrii
profesiei de jurnalist.

Ca structurã componentã a Direcþiei Coordonare-Organizare, Serviciul Protocol,
Administrativ, Protecþia Muncii a îndeplinit atribuþii privind elaborarea de propuneri pentru
cheltuielile de aprovizionare, administrativ - gospodãreºti, transport ºi protocol, precum ºi
urmãrirea folosirii cu eficienþã a fondurilor alocate acestui domeniu, asigurarea integritãþii
patrimoniului gestionat, efectuarea lucrãrilor de întreþinere, reparare ºi exploatare a mijloacelor
din dotare, urmãrirea derulãrii contractelor încheiate cu furnizorii de servicii: apã, canal, energie
electricã ºi alte utilitãþi, organizarea activitãþilor de prevenire ºi stingere a incendiilor, apãrare
civilã ºi protecþia muncii.
De menþionat este faptul cã, începând cu luna septembrie 2006, Consiliul Judeþean Ialomiþa
ºi-a mutat sediul într-un spaþiu închiriat de la Romtelecom, deoarece la Palatul administrativ al
judeþului au început lucrãrile de consolidare ºi reabilitare.
4.2. Îndeplinirea atribuþiilor Direcþiei Buget -Finanþe
În anul 2006, prin structurile sale organizatorice, Directia Buget Finanþe a îndeplinit atribuþii
care, sintetic, pe linie de buget, finante-contabilitate, se referã la elaborarea ºi fundamentarea
proiectelor de buget propriu al judeþului în toate etapele, întocmirea lucrãrilor de analizã ºi
sintezã bugetarã pe ansamblul judeþului, repartizarea pe bugete locale a sumelor de echilibrare ºi
a transferurilor din bugetul de stat, repartizarea pe trimestre a cheltuielilor aprobate ºi a virãrilor
de credite în funcþie de termenele de încasare a veniturilor, stabilirea constatarea, urmãrirea ºi
încasarea veniturilor proprii.
O secþiune reprezentativã a activitãþii direcþiei a reprezentat-o ºi execuþia bugetarã,
concretizatã prin þinerea la zi a contabilitãþii, realizarea ºi depunerea la termen a situaþiilor
financiare, exercitarea controlului financiar preventiv, elaborarea contului anual de execuþie a
bugetului propriu al judeþului, efectuarea operaþiunilor privind angajarea, lichidarea,
ordonanþarea ºi plata cheltuielilor instituþiei.
Constituirea, gestiunea ºi utilizarea mijloacelor financiare (inclusiv a împrumutului
contractat pentru realizarea DJ 101 Jilavele - Dridu) precum ºi a fondurilor cu destinaþie specialã
au fost realizate în concordanþã cu normele specifice ºi programele aprobate.
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Fundamentarea, dimensionarea ºi repartizarea cheltuielilor bugetare pe instituþii, destinaþii,
respectiv pe acþiuni, activitãþi, programe, proiecte, obiective s-a efectuat în concordanþã cu
responsabilitãþile ºi prioritãþile acestora.
Pe parcursul exerciþiului financiar, permanent a fost monitorizatã evoluþia veniturilor ºi a
cheltuielilor instituþiilor subordonate, urmãrindu-se asigurarea finanþãrii acþiunilor din
competenþã lor.
Implementarea corectã ºi la termen de cãtre instituþiile subordonate a tuturor modificãrilor
legislative în materie (noul sistem de contabilitate publicã ºi clasificaþie bugetarã) a fost realizatã
sub îndrumarea directã a specialiºtilor din cadrul Direcþiei Buget Finanþe, realizându-se un
sistem informatic unitar de evidenþã ºi raportãri financiar-contabile.
Activitatea de analizã a execuþiei bugetare pe ansamblul judeþului s-a materializat prin
realizarea lunarã a sintezei execuþiei bugetelor locale, rezultând documente utile pentru
identificarea eventualelor probleme financiare ºi încercarea soluþionãrii lor.
De asemenea, a fost acordatã asistenþã de specialitate, la cerere, aparatului de lucru al
consiliilor locale în ce priveste schimbãrile intervenite în finanþarea acþiunilor precum
învãþãmânt, asistenþã socialã, infrastructurã ºi, nu în ultimul rând, în aplicarea noilor
reglementãri contabile privind înregistrarea în partidã dublã.
Acordarea asistenþei de specialitate pentru accesarea împrumuturilor locale în vederea
finanþãrii sau cofinanþãrii unor obiective de inverstiþii de cãtre consiliile locale, a reprezentat o
altã componentã a activitãþii direcþiei.
Din domeniul resurselor umane, prin compartimentul de specialitate aflat în subordinea
Direcþiei Buget Finanþe, au fost realizate urmãtoarele activitãþi : gestiunea resurselor umane ºi a
funcþiilor publice din aparatul propriu de specialitate, colaborarea cu Agenþia Naþionalã a
Funcþionarilor Publici pe direcþiile stabilite de lege, efectuarea lucrãrilor de specialitate pe baza
cãruia se aprobã de cãtre Consiliul Judeþean Ialomiþa numãrul de personal în limitele normelor
legale, organigrama ºi statul de funcþii pentru aparatul de specialitate ºi instituþiile publice de sub
autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa, întocmirea lucrãrilor legate de recrutarea ºi selectarea
personalului, numirea, încadrarea, promovarea, redistribuirea, transferarea, detaºarea,
pensionarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncã, dupã caz, pentru personalul ale
cãror documente de personal se aflã în evidenþã, gestionarea cãrþilor de muncã, a dosarelor
profesionale ale funcþionarilor publici, a registrului de evidenþã a funcþionarilor publici, precum
ºi a registrului general de evidenþã a salariaþilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeþean Ialomiþa, programarea concediilor de odihnã pentru personalul din aparatul
de specialitate , întocmirea programului de perfecþionare pentru funcþionarii publici ºi altele. Din
punct de vedere al realizãrii programului de perfecþionare ca mijloc de creºtere a performanþelor
în activitate, trebuie sã arãtãm cã în anul 2006 toþi funcþionarii publici din aparatul de specialitate
au participat la cursuri de perfecþionare cu teme ca: „ Întãrirea capacitãþii administraþiei publice
locale privind absorbþia fondurilor structurale” ºi „ Managementul public ºi managementul prin
planificare strategicã” .
De asemenea, datã fiind importanþa lui pentru activitatea curentã a autoritãþii pe care o
reprezentãm, domeniul achiziþiilor publice a fost atent monitorizat, pentru a se respecta întocmai
programul anual al achiziþiilor publice, principiile care stau la baza atribuirii contractelor de
achiziþie publicã de bunuri, lucrãri ºi servicii, promovarea concurenþei, tratamentului egal ºi
nediscriminatoriu pentru operatorii economici, transparenþa procedurilor ºi utilizarea eficientã a
fondurilor publice. Pentru realizarea acestor atribuþii, compartimentul a beneficiat de
colaborarea tuturor compartimentelor aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Ialomiþa.
Schimbarea cadrului legislativ aferent achiziþiilor publice în trim. II 2006, imperfecþiunile
acestuia ºi depãºirea termenelor legale de elaborare a normelor metodologice din domeniu a
creat disfuncþionalitãþi importante în activitatea de achiziþii publice în a doua jumãtate a anului,
care s-au transferat pe nedrept, ca imagine publicã, asupra activitãþii autoritãþii contractante. A
fost întocmit necesarul de bunuri ºi servicii în vederea realizãrii proiectului programului anual al
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achiziþiilor publice pentru 2006, precum ºi documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea
ofertei de bunuri si servicii, s-a organizat constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor,
întocmirea dosarului achiziþiei publice pentru fiecare contract de bunuri ºi servicii atribuit ºi a
raportului trimestrial privind informaþii le despre contractele de achiziþie publicã atribuite.
Prin Compartimentul Informaticã s-a administrat sistemul informatic la nivelul
Consiliului Judeþean Ialomiþa, s-a asigurat legãtura cu firmele prestatoare de servicii informatice
hardware si software, s-au fãcut propuneri pentru realizarea ºi/sau dezvoltarea de sisteme ºi/sau
aplicaþii informatice ºi altele. În anul 2006, au fost modernizatã dotarea cu echipamente
informatice, achiziþionându-se calculatoare, imprimante, UPS uri, aparat de multiplicat în
valoare de 34.662 lei.
4.3. Îndeplinirea atribuþiilor Direcþiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului ºi
Lucrãri Publice
Analiza îndeplinirii atribuþiilor Direcþiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului ºi Lucrãri
Publice ne artã cã anul 2006 a însemnat realizarea hotãrârilor ºi activitãþile specifice consiliului
judeþean, în spiritul ºi în temeiul legilor ºi actelor normative care reglementeazã domeniul,
participarea la realizarea de strategii de dezvoltare localã ºi la realizarea programelor/proiectelor
finanþate din credite externe ºi fonduri ale Uniunii Europene ºi alte surse legal constituite,
coordonarea dezvoltãrii în teritoriu a activitãþilor economico-sociale ºi a reþelelor de legãturã a
acestora, armonizarea folosirii tuturor terenurilor ºi utilizarea raþionalã a terenurilor de construit,
asigurarea continuitãþii ºi a particularitãþilor locale, prin ocrotirea, conservarea, valorificarea ºi
introducerea în domeniul public a patrimoniului natural, istoric, arhitectural ºi urbanistic,
îndeplinirea mãsurilor de îmbunãtãþire a vieþii oamenilor prin creºterea calitãþii mediului
construit ºi amenajat, adaptat opþiunilor acestora.
De asemenea, direcþia a colaborat din punct de vedere tehnic cu reprezentanþii ministerelor ºi
ai altor autoritãþi ale administraþiei publice centrale ºi locale pentru o cât mai bunã dezvoltare
urbanisticã a judeþului, a asigurat preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a
teritoriului la nivel naþional, regional ºi zonal în cadrul documentaþiilor pentru teritoriile
administrative ale localitãþilor din judeþ ºi a propus realizarea unor noi documentaþii ºi
reactualizarea dupã caz a celor existente, a urmãrit elaborarea planurilor de amenajare a
teritoriilor zonale, judeþene, inter-orãºeneºti ºi intercomunale, municipale, orãºeneºti ºi
comunale, cât ºi a planurilor urbanistice generale, zonale ºi de detaliu aparþinând municipiilor,
oraºelor ºi satelor, a coordonat constituirea ºi actualizarea bãncii de date urbanistice ºi de
amenajare a teritoriului ºi a asigurat buna funcþionare a comisiei tehnice judeþene de urbanism ºi
amenajarea teritoriului, a îndeplinit atribuþiile de avizare ºi autorizare a documentaþiilor tehnicoeconomice care intrã în competenþa de eliberare a Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi a coordonat
activitatea de elaborare ºi derulare a proiectelor de interes judeþean în concordanþã cu strategia de
dezvoltare regionalã ºi naþionalã. Tot în domeniul urbanismului, s-a asigurat primirea ºi
verificarea cererilor persoanelor fizice sau juridice pentru cele 809 avize sau acte de autoritate
urbanisticã eliberate în anul raportat ºi desfãºurarea activitãþii de control privind respectarea
disciplinei urbanistice.
Prin Serviciul Patrimoniu Public ºi Privat din cadrul direcþiei au fost îndeplinite, în condiþiile
legii, urmãtoarele atribuþii principale: inventarierea ºi administrarea domeniului public ºi privat
judeþean, identificarea surselor ºi direcþiilor de dezvoltare a lui, verificarea cererilor de
concesiune, închiriere, vânzare sau dare în administrare a bunurilor gestionate din domeniul
public ºi privat al judeþului Ialomiþa, întocmirea documentaþiei prevãzutã de lege pentru
organizarea licitaþiilor în vederea concesionarii, închirierii sau înstrãinãrii bunurilor din
domeniul public sau privat, dupã caz, aprobate de Consiliul Judeþean Ialomiþa, în condiþiile legii,
verificare respectãrii destinaþiei bunurilor concesionate sau închiriate ºi altele.
În acest context, trebuie sã relevãm câteva aspecte legate de valorificarea terenurilor din
domeniul privat al judeþului Ialomiþa. Statistic, situaþia concesionãrii acestor terenuri se prezintã
astfel:
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U.M./ha
din care:

Localitate

Suprafaþã Suprafaþã
Suprafaþã
concesionatã în litigiu
totalã

Giurgeni

6.080,62

4.156,12

-

Vlãdeni

2.617,00

2.075,41

1.606,79

TOTAL

8.697,62

6.231,53

-

din care:
Suprafaþã
neproductivã

Suprafaþã
în folosinþã
gratuitã

Suprafeþe
concesionate
în 2006

1.924,50

-

1.071,28

518,49

-

23,1

310,33

2.442,99

-

23,1

1.381,61

Suprafaþã
neconcesionatã

1.924,50

Deºi a existat un efort de concesionare a unor suprafeþe mai mari, totuºi întârzierea
procedurilor ºi suprafaþa mare de teren neproductiv au determinat situaþia de mai sus. De
asemenea, litigiul izvorât din contractele de concesiune încheiate cu SC TRANSMIM SRL
Slobozia se aflã în curs de soluþionare la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a României.
Compartimentul Drumuri a asigurat gestiunea informaþiilor privind starea de viabilitate a
drumurilor ºi podurilor judeþene, aplicarea mãsurilor strategice prioritare de întreþinere a
drumurilor ºi podurilor judeþene, inventarierea ºi mãsurarea periodicã a capacitãþilor de trafic pe
reþelele de transport rutier din judeþ, elaborarea temelor de proiectare, promovarea obiectivelor
noi ºi a proiectelor pentru dezvoltãri, refaceri ºi reparaþii capitale la drumurile judeþene,
verificare pe stadii fizice a realizãrii lucrãrilor la investiþiile noi, reparaþii curente ºi întreþinerea
drumurilor judeþene, întocmirea programului privind pietruirea drumurilor locale.
Armonizarea dezvoltãrii judeþului cu planul de dezvoltare regional ºi naþional, întreþinerea ºi
modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare, conservarea, valorificarea ºi dezvoltarea zonelor
cu potenþial natural, turistic ºi balnear din judeþ, utilizarea cu maximã eficienþã a fondurilor
alocate pentru investiþii ºi promovarea unor investiþii cu parametri de fiabilitate superioarã,
realizarea parametrilor funcþionali ºi de calitate la obiectivele de investiþii iniþiate de Consiliul
Judeþean Ialomiþa ºi altele sunt atribuþii îndeplinite de Compartimentul dezvoltare localã ºi
proiecte din cadrul Direcþiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului ºi Lucrãri Publice.
4.4. Îndeplinirea atribuþiilor Compartimentului Audit Public Intern
Aflat în subordinea directã a preºedintelui Consiliului Judeþean Ialomiþa, Compartimentul Audit
Public Intern este o structurã funcþionalã independentã, care urmãreºte buna administrare a
veniturilor ºi cheltuielilor publice ale Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi ale instituþiilor subordonate.
Planul anual de audit din 2006 a fost fundamentat pe baza criteriilor semnal, respectiv a
deficienþelor constatate anterior în rapoartele de audit, dimanica unor riscuri interne, caracterul
semnificativ al domeniilor auditate în activitatea instituþiilor, precum ºi respectarea periodicitãþii
legale de auditare. Tipul de audit pentru anul 2006 a fost auditul de regularitate, care a corespuns
cel mai bine obiectivelor stabilite. Rapoartele de audit au fost aprobate de ordonatorul principal
de credite, iar recomandãrile echipei de audit însuºite de managerii instituþiilor auditate. În
acelaºi timp, s-au realizat consilieri informale ºi consultanþã pentru facilitarea înþelegerii ºi
aplicãrii unor acte normative care privesc întocmirea normelor metodologice proprii privind
execuþia bugetarã a cheltuielilor instituþiilor publice subordonate Consiliului Judeþean Ialomiþa,
elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial, întocmirea listelor
check pentru executarea controlului financiar preventiv propriu, regimul plãþilor în numerar la
instituþiile publice, proceduri de achiziþie ºi altele.
Tot în anul 2006, auditorii au participat în echipe mixte cu reprezentanþii Ministerului
Finanþelor Publice la verificarea modului de fundamentare, alocare ºi utilizare a resurselor
bugetare alocate din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului pentru înlãturarea efectelor
inundaþiilor din judeþul Ialomiþa.
Dintre riscurile identificate, cel asupra cãruia trebuie intervenit priveºte faptul cã nu a fost
elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, conform OMFP
nr.946/2005 ºi nu s-a constituit o structurã internã cu atribuþii de monitorizare, coordonare ºi
îndrumare metodologicã în aplicarea prevederilor acestui program.
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5. Coordonarea ºi controlul activitãþii instituþiilor ºi serviciilor publice de
sub autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa
În exercitarea atributiilor de gestionare a serviciilor publice din subordine, prevazute de
art.91, alin.(1), lit. d) si alin.(5), lit.a) din Legea nr.215/2001, republicata, Consiliul Judetean
Ialomita are obligatia de a asigura, potrivit competentelor sale si în conditiile legii, cadrul
necesar pentru organizarea si functionarea institutiilor si serviciilor publice aflate sub autoritatea
sa. În anul 2006 acestea au fost: Muzeul National al Agriculturii Slobozia, Muzeul Judetean
Ialomita, Biblioteca Judeteana „Stefan Banulescu” Ialomita, Centrul Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ialomita, Centrul Cultural UNESCO „Ionel
Perlea” Slobozia, Directia Generala pentru Asistenta Sociala si Drepturile Copilului Ialomita,
Directia Judeteana de Evidenta a persoanei Ialomita si Directia Judeteana de Protectia Plantelor
Ialomita.
Pentru toate instituþiile ºi serviciile publice subordonate , Consiliul Judeþan Ialomiþa a aprobat
prin hotãrâri organigrama, statul de funcþii, numãrul de personal ºi regulamente de organizare ºi
funcþionare, precum ºi alocarea fondurilor bugetare pentru susþinerea activitãþilor ºi îndeplinirea
atribuþiilor specifice fiecãrei instituþii.
Aplicând prevederile art. 104, alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicata, presedintele
Consiliului Judetean Ialomita a procedat la deleagrea atribuþiilor din domeniu cãtre
vicepreºedinþi, cãrora, prin dispoziþie, li s-au repartizat instituþiile ºi serviciile publice judeþene
de care rãspund.
5.1. Instituþiile publice de culturã aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa au
dovedit ºi în anul 2006 cã au reprezentativitate în plan local, judeþean ºi naþional, manifestã
preocupare ºi profesionalism pentru realizarea de evenimente culturale semnificative, diverse ºi
valoroase calitativ, precum ºi pentru generalizarea desfãºurãrii activitãþii pe bazã de programe ºi
proiecte, ca elemente ale unui management cultural eficient ºi performant.
5.1.1. Muzeul Naþional al Agriculturii Slobozia a continuat ºi în anul 2006 strategia
pãstrãrii unui echilibru între principalele domenii specifice de exprimare. Obiectivele principale
urmãrite în anul raportat pot fi sintetizate astfel : consolidarea bazei materiale, dezvoltarea
patrimoniului muzeal prin cercetãri ºi achiziþii de obiecte, valorificarea expoziþionalã prin
organizarea de expoziþii temporare la sediul M.N.A. ºi în diverse locaþii din þarã ºi organizarea
expoziþiei de bazã, valorificarea editorialã a patrimoniului, executarea activitãþilor de
conservare-restaurare-întreþinere a patrimoniului, cu prioritate pe utilajele agricole agabaritice,
pregãtirea profesionalã a personalului, dialogul cu instituþii de culturã ºi personalitãþi din þarã ºi
din strãinãtate, relaþii constante ºi transparente cu mass-media localã ºi naþionalã, folosirea
judicioasã a bugetului alocat ºi crearea de surse extrabugetare (venituri proprii, donaþii,
sponsorizãri, închirieri, prestãri servicii).
Muzeul Naþional al Agriculturii Slobozia deþinea la sfârºitul anului 2006 colecþii
reprezentative însumând 10.548 de piese, din care unelte maºini agricole ºi instalaþii de
arheologie industrialã 1093 piese, etnografie 2685 piese, istorie memorialisticã 5776 piese ºi
artã religie 994 piese, o arhivã ºtiinþificã ºi documentarã cu 69.963 de obiecte ºi un fond al
bibliotecii proprii format din 10.273 de piese.
Programele de documentare ºi cercetare pe anul 2006 au vizat urmãtoarea tematicã:
„Maºinismul agricol în România”, „Istoria exploataþiilor agricole din Câmpia Bãrãganului”,
„De la arie la cuptor. Pâine ºi cuptoare”, „Obiceiuri, rituri ºi ceremonialuri agrare”, „Alimentaþie
(instrumentar culinar ºi metrologie specificã)”, „Meºteºugari ºi meserii tradiþionale (unelte,
maºini ºi instalaþii)”, „Habitat aspecte de viaþã socialã, economicã, relaþii interetnice, viaþã
spiritualã”.
În privinþa achiziþiei de bunuri muzeale, în anul 2006 colecþiile muzeale au sporit cu un numãr
de 962 obiecte: 7 achiziþionate cu fonduri din buget , 258 achiziþionate din sponsorizãri, 10
achiziþionate din venituri proprii, 1 achiziþionat din fonduri de la buget ºi sponsorizãri ( plug cu
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douã brazde Oliver) ºi 686 achiziþionate prin
donaþie . Ca noutate ºi valoare deosebitã, în anul
2006 s-a achiziþionat ºi s-a plãtit parþial moara cu
pietre pentru grâu ºi porumb (pietre „Bruder Schiel
Kronstadt - Nr. 1837/908” cu motor termic staþionar
„Corona-Nr. ZG548”, datatã 1908-1910), din loc.
Paloº, jud. Braºov .
De asemnea, au continuat lucrãrile de punere în
valoare a Fermei Model Perieþi, monument de
istorie agrarã din prima jumãtate a sec. al XX- lea,
înscris la poziþia 23 B 115 pe Lista Patrimoniului
Cultural Naþional ºi la poziþia IL-II-a-B-14153 pe
Lista Monumentelor Istorice a Judeþului Ialomiþa.
Prin cele 21 de manifestãri cultural-ºtiinþifice ºi
expoziþionale iniþiate ºi organizate de M.N.A. sau în
colaborare cu alte instituþii în anul 2006 s-a urmãrit
pe deoparte valorificarea patrimoniului specific
(inventar agrar ºi arheologie industrialã) prin
expoziþii ºi demonstraþii practice de anvergurã, în
cadrul unor târguri internaþionale (TIBCO 2006Bucureºti, EXPOAGROUTIL 2006 - Mamaia),
pentru un public foarte numeros, de toate vârstel, iar
pe de altã parte, pe plan local, s-a pus accent pe
parteneriatele educaþionale pentru copii, venind în
întâmpinarea solicitãrilor sistemului ºcolar ºi pe
organizarea de expoziþii temporare la sediu, în
limitele disponibile, muzeul fiind în lucrãri de
reparaþii .
Muzeul Naþional al Agriculturii Slobozia a
participat la 16 manifestãri cultural-ºtiinþifice
iniþiate ºi organizate de diverse instituþii din þarã,
unde reprezentanþii sãi au prezentat 8 comunicãri
ºtiinþifice, a realizat materiale promoþionale (afiºe,
bannere, postere, filme documentare de profil), a
oferit materiale documentare pentru includerea în
DVD-ul „CD- ROMania
o enciclopedie
etnoculturalã”, produs de Fundaþia „Arte Vizuale”.
În planul dialogului internaþional, Muzeul
Naþional al Agriculturii a continuat colaborarea cu
organismele internaþionale aparþinând de UNESCO
la care este afiliat: Asociaþia Internaþionalã a
Muzeelor de Agriculturã (AIMA), Organizaþia
Internaþionalã de Arte Populare (IOV), Societatea
Internaþionalã de Etnologie ºi Folclor (SIEF), fiind
de remarcat participarea d-lui Rãzvan Ciucã, ca
membru al Prezidiului AIMA la Conferinþa
Prezidiului Internaþional al Asociaþiei Internaþionale
a Muzeelor de Agriculturã organizatã de Muzeul
Agriculturii Canadiene în perioada 27.09 1.10.2006 la Ottawa - Canada.
Întrucât imobilul în care îºi desfãsoarã activitatea
Muzeul Naþional al Agriculturii a fost afectat în anul
2005 de fenomene meteorologice atipice, în anul 2006 au fost refãcute faþadele de nord ºi est ,
s-a realizat hidroizolaþia clãdirii, parþial ºi au fost executate lucrãri de reparaþii curente.
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5.1.2. Muzeul Judeþean Ialomiþa a continuat sã
fie ºi în anul 2006 una dintre instituþiile culturale de
referinþã, într-un progres real ºi evident al activitãþii,
în care direcþiile de acþiune au fost: cercetarea în
slujba muzeografiei, muzeografia în slujba
comunitãþii, întãrirea locului ºi rolului muzeului în
comunitate. Sunt direcþii care au permis realizarea
unor întâlniri tematice cu un public larg, obþinânduse paºi importanþi pentru aducerea instituþiei în
postura de loc de întâlnire ºi de manifestare a
valorilor culturale ialomiþene.
Prin trei programe prioritare - cercetare ºtiinþificã
ºi evidenþa patrimoniului cultural, conservarea ºi
restaurarea patrimoniului cultural, valorificarea
patrimoniului cultural, derulate sub forma unor
subprograme, iar în cadrul subprogramelor pe teme
specifice, au fost promovate valorilor istorice ºi
culturale din judeþul Ialomiþa, introducerea acestora
în circuitul ºtiinþific din þarã ºi strãinãtate,
dezvoltarea ºi evidenþa patrimoniului, s-au
întreprins mãsuri primare de conservare a
patrimoniului,prin asigurarea unui mediu optim
permanent pentru obiectele muzeale aflate în
expoziþii sau în depozite ºi restituirea formei
originare a obiectului de patrimoniu, iar pentru
valorificarea patrimoniului muzeal fiecare zi de
importanþã cultural-istoricã a fost marcatã
prin organizarea de expoziþii, simpozioane,
mese rotunde, sesiuni ºtiinþifice, activitãþi la
care a fost atras un public specializat ºi care
au deschis porþile unei integrãri accentuate a
activitãþilor muzeului în sfera preocupãrilor
comunitãþii ialomiþene.
În cadrul programului de cercetare
ºtiinþificã ºi evidenþa patrimoniului cultural
s-au realizat 17 teme, prin care s-a urmãrit sã
se prezinte, într- o succesiune culturalã ºi
cronologicã, evoluþia comunitãþilor umane
documentate arheologic pe teritoriul
judeþului Ialomiþa, începând din preistorie
pânã în contemporaneitate ( BorduºaniPopinã, Sãveni-La Movile, Bucu-Pochina ,
Platoneºti-Valea Babi, Stelnica-Gradiºtea
Mare, Vlãdeni-Popina Blagodeasca,
Giurgeni- Oraºul de Floci), sã fie efectuate
cercetãri în vederea identificarii ºi
cartografierii zonelor cu potenþial arheologic
pentru realizarea Repertoriului arheologic al
judeþului Ialomiþa - instrument deosebit de
necesar în activitatea specialiºtilor, a
publicului larg ºi de interes pentru
administraþia judeþului, pentru cunoaºterea
istoriei moderne ºi contemporane a judeþului
Ialomiþa în lumina documentelor de arhivã,
29

precum ºi cercetãri etnografice despre ocupaþiile
tradiþionale din judeþul Ialomiþa începând cu a doua
jumãtate a sec. al XIX- lea. Evidenþa analiticã a
patrimoniului cultural mobil a însemnat
introducerea în programul de evidenþã informatizatã
a unui numãr de 2201 de obiecte muzeale ,
întocmirea a 595 de fiºe analitice de evidenþã la
obiectele muzeale aflate în colecþiile de arheologie,
istorie ºi etnografie , întocmirea documentaþiei la
zece obiecte muzeale pentru includerea acestora în
categoria Tezaur, începerea constituirii unei
evidenþe foto a obiectelor muzeale aflate în colecþiile
de arheologie, etnografie ºi de la Aºezãmântul de
Artã ºi Culturã Religioasã Maia-Catargi în scopul
realizãrii unei baze de date unitare a muzeului ºi
întocmirea documentaþiei pentru evaluarea
obiectelor intrate prin donaþie în patrimoniul
Muzeului Judeþean Ialomiþa (230-fondul Ion
Albeºteanu, 40 documente- donaþie dr. Georgeta
Filitti)
Programul privind conservarea ºi restaurarea
patrimoniului cultural s-a desfãºurat pe 14 teme,
care au vizat un ansamblu de mãsuri, acþiuni,
mijloace ºi tehnici ce au drept scop pãstrarea
nemodificatã a structurii ºi a aspectului bunurilor de
muzeu, asigurarea unor condiþii microclimatice
optime în spaþiile expoziþionale ºi depozite,
restaurarea a 77 de obiecte din colecþiile de
arheologie, etnografie ºi de arta plasticã, lucrãri de restaurare primarã aplicate obiectelor
arheologice rezultate în urma cercetãrilor arheologice din campania arheologicã 2006.
În cadrul programului de valorificare a patrimoniului muzeal, în anul raportat au fost
organizate 10 expoziþii (Mãrþiºor - Simbolul candorii, Pagini din istoria presei ialomiþene,
Figuri de cearã din colecþiile Muzeului Sankt-Petersburg, Bucuria Învierii, Patru biografii de
cãrturari - Patru destine de martiri, Fii copil pentru o zi, Slobozia în documente ºi imagini,
Popina - un sat neolitic de acum 6500 de ani, Ion Zupcu- Retrospectivã, Borduºani- Popinã. 20
de ani de cercetãri arheologice pluridisciplinare), 6 sesiuni ºtiinþifice,simpozioane, mese
rotunde, conferinþe, seri muzeale ºi lansãri de carte, 6 acþiuni sub genericul „ Prietenii
muzeului”, numãrul participanþilor ºi al vizitatorilor fiind de peste 10.000. Subprogramul
editorial a însemnat nu numai editarea de afiºe, pliante, invitaþii pentru toate acþiunile din
calendar, în regie proprie, ci, mai ales, editarea pliantului general al Muzeului Judeþean Ialomiþa,
a unor calendare ºi semne de carte promoþionale, editarea monografiei Locuirea geticã din
partea de Nord a Popinei-Borduºani, vol. II, autor George Trohani, editarea publicaþiei trilingve
Borduºani. Oameni, istorie, naturã ºi realizarea paginei WEB a monumentului arheologic
Borduºani- Popina. De asemenea, specialiºtii muzeului au prezentat 17 rapoarte, comunicãri,
studii ºi articole la importante manifestãri naþionale .
Activitatea Muzeului Judeþean Ialomiþa a fost reflectatã în 58 de apariþii în presa scrisã ºi
audio video localã ºi naþionalã.
5.1.3. Biblioteca Judeþeana “ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa este o instituþie culturalã care
funcþioneazã sub autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi face parte integrantã din sistemul
informaþional naþional.
Corespunzãtor nivelului de organizare, resurselor alocate ºi cerinþelor comunitãþii judeþului
Ialomiþa în slujba cãreia se aflã, Biblioteca Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa a îndeplinit ºi
în anul 2006 ca principale atribuþii urmãtoarele: punerea la dispoziþia utilizatorilor a unor
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colecþii enciclopedice de carte, periodice,
documente grafice ºi audio-vizuale, asigurarea
serviciilor pentru lecturã, studiu, informare ºi
documentare la sediu ºi filialã ºi de împrumut la
domiciliu, iniþierea, organizarea sau colaborarea
pentru realizarea de
programe ºi acþiuni de
diversificare, modernizare ºi automatizare a
serviciilor de bibliotecã, de valorificare a colecþiilor
de documente ºi a tradiþiilor culturale, de animaþie
culturalã ºi de educaþie permanentã, coordonarea
metodologicã pentru bibliotecile publice de pe raza
judeþului Ialomiþa ºi altele.
Principalele obiective ale Bibliotecii Judeþene
pentru anul 2006 au fost: dezvoltarea colecþiilor de
documente, pregãtirea informatizãrii, îmbunãtatirea
relaþiei cu utilizatorii, folosirea eficientã a resurselor
financiare ºi de personal, îmbunãtãþirea
managementului cultural.
Pentru îndeplinirea atribuþiilor ºi competenþelor
ce îi revin potrivit nivelului de organizare,
potenþialului de dezvoltare a serviciilor specifice ºi
cerinþelor utilizatorilor, Biblioteca Judeþeanã
„ªtefan Bãnulescu” a realizat în anul raportat
urmãtoarele activitãþi: completarea colecþiilor prin
achiziþii, transfer, donaþii, schimb interbibliotecar ºi
prin alte surse legale, evidenþa globalã ºi individualã a documentelor în sistem tradiþional ºi/sau
automatizat, prelucrarea bibliograficã a documentelor cu respectarea normelor standardizate de
catalogare, clasificare ºi indexare, efectuarea operaþiunilor de împrumut, prelucrarea ºi
conservarea bunurile culturale de patrimoniu deþinute, precum ºi a documentelor cu regim de
„Depozit legal” constituite în colecþii speciale, avizarea restanþierilor, recuperarea fizicã sau
valoricã a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori în condiþiile legii, iniþierea de
proiecte, programe ºi forme de cooperare bibliotecarã pentru dezvoltarea serviciilor de
bibliotecã, formarea continuã a personalului ºi atragerea unor surse de finanþare;
In anul 2006, Biblioteca Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu” a oferit utilizatorilor sãi, prin fondul
de documente cu caracter enciclopedic, noutati editoriale, a organizat expoziþii si lansãri de
carte, întâlniri cu scriitorii, mese rotunde, Salonul anual de carte, concursuri, dezbateri, a
redactat materiale de informare ºi prezentare, utilizand resursele umane ºi materiale de care a
dispus. În acest mod s-a asigurã pentru comunitatea localã sprijinul informaþional, fundament
pentru toate persoanele care studiazã, citesc, se informeazã sau petrec timpul liber la bibliotecã.
La 31 decembrie 2006, Biblioteca Judeþeanã „Stefan Banulescu” Ialomiþa avea un fond de
carte de 209.651 volume, cu o valoare de aproape 506 mii lei, 3497 de casete audio, video,
discuri, diapozitive, fotografii cu o valoare de peste 4.100 lei. In cursul anului 2006 s-au
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achiziþionat 6688 volume în sumã totalã ce aproape 97.400 lei, din care , din bugetul repartizat de
Consiliul Judeþean Ialomiþa 5.257 volume, în valoare de peste 78.400 lei ( 80% din total), donaþii
subvenþionate de Ministerul Culturii ºi Cultelor 843 volume cu o valoare de peste 12.500 lei, alte
donaþii 569 volume , cu o valoare de 128 lei. Achiziþia de carte ºi publicaþii naþionale ºi locale a
urmãrit sã raspundã cerinþelor de informare ºi lecturã la nivelul municipiului Slobozia ºi la
nivelul comunitãþii din judetul Ialomita, sã se realizeze un echilibru tematic corespunzator al
colecþiilor, iar acestea sã fie destinate cu prioritate la fondul de bazã al bibliotecii , sã se respecte
normele legale în materie.
Prin serviciile specializate ale Bibliotecii Judeþene s-au asigurat condiþiile pentru lecturã,
studiu, informare ºi documentare la sediu ºi filialã, de împrumut la domiciliu, cu respectarea
regimului de circulaþie a documentelor de evidenþã a activitãþilor zilnice . Statistica utilizatorilor
din anul 2006 este interesantã ºi ea ne aratã cã biblioteca îndeplineºte un important rol de
informare, documentare ºi lecturã :

Acþiunile organizate de Biblioteca Judeþeanã au fost adresate unor grupuri þintã diverse ca
vârstã, condiþie intelectualã sau socialã .
Un aspect important pentru activitatea din reþeaua de biblioteci publice din judeþul Ialomiþa
este preocuparea ca, prin îndrumare metodicã, acestea sã-ºi elaboreze proiect de buget, pe
articole, un plan strategic de dezvoltare a bibliotecii ºi un plan de prioritãþi. Pentru formarea si
promovarea unei imagini pozitive a reþelei de biblioteci municipale, orãºeneºti ºi comunale s-au
desfasurat manifestari culturale comune precum : „Primavara bibliotecilor ialomiþene” , „Zilele
cãrþii pentru copii”, „Zilele bibliotecilor ialomiþene”, „Luna cãrþii” ºi altele.
5.1.2. Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiþionale
Ialomita este o instituþie cu un rol
important în sistemul instituþiilor
de apãrare ºi conservare a
patrimoniului cultural artistic local
ºi naþional, dar ºi de realizare a unei
legãturi fireºti între nevoile
culturale ale ialomiþenilor ºi marile
evenimente culturale de nivel
naþional ºi internaþional pe care le
promoveazã judeþul Ialomiþa.
Ca strategie, Centrul Judetean
pentru Conservarea si Promovarea
Culturii Traditionale Ialomita si-a
axat activitatea pe îndeplinirea a trei programe: “Cercetare, conservare ºi pregãtire
metodologica”, “Valorificare” ºi “ Programe cultural artistice cu caracter local, judetean,
national si international”, care sa acopere o arie culturala si teritoriala cât mai larga, sã
redimensioneze si sa reaseze actul cultural pe coordonate de valoare, calitate si profesionalism.
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În contextul derulãrii acestor programe,
institutia a urmarit sa cerceteze pe baze
interdisciplinare si sistematice bogatul
potential de traditii si obiceiuri populare din
zona etnofolclorica si etnografica
reprezentata de judetul Ialomita,
sa-l
integreze în documentele, înregistrarile
audio si video existente si sa-l clasifice pe
principii complexe de arhivare, sa-l
valorifice în programele asezamintelor
culturale , în repertoriile formatiilor
muzical-coregrafice sau în monografii,
antologii, reviste si publicatii locale sau
nationale.
Este de remarcat faptul ca, în anul 2006,
Centrul Judetean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale Ialomita a
abordat un spectru larg de activitati
culturale, pe care le-a propus tuturor
categoriilor sociale si tuturor comunitatilor
din teritoriu, dar receptivitatea a fost diferita
si influentata de interesul autoritatilor locale
pentru implicarea în actiunile culturale.
Pentru valorificarea complexa a tradiþiei
ºi valorilor culturale ialomiþene, Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Traditionale Ialomita a organizat
sau a participat la organizarea, în anul 2006,
a urmãtoarelor programe culturale: în plan
local, expoziþie de artã popularã ºi tradiþie
folcloricã de la Ghimpaþi, la nivel judeþean spectacolele folclorice itinerante “Rapsozii
la ei acasã”, “ Zãrzãricã, zãrzãrea” ºi “Când
eram pe Ialomiþa” desfãºurate la cãminele
culturale din judeþ, Sãrbãtoarea colindului “
Sub zare de soare”, în plan naþional ediþia a
XXXIX- a a Festivalului concurs naþional
de interpretare a muzicii uºoare româneºti”
Trofeul tinereþii
Amara”, Festivalul
interjudeþean de muzicã popularã “Serbãrile
recoltei” Feteºti, Gala umorului “ Un bob
de veselie” de la Feteºti, iar cu participare
internaþionalã - Festivalul internaþional de
folclor “ Floare de pe Bãrãgan”, la care au
susþinut spectacole grupuri din Bulgaria,
Polonia, Macedonia ºi Republica Moldova
ºi microstagiunea teatralã a Teatrului “
B.P.Haºdeu” din Cahul - Moldova. În
acelaºi timp, formaþii artistice ale unor
aºezãminte culturale de la sate au fost sprijinite sã se prezinte la un nivel artistic superior la
manifestãri din þarã colindãtorii din Giurgeni la Festivalul datinilor ºi obiceiurilor de iarnã de la
Constanþa, colindãtorii din Cocora la Râmnicu-Vâlcea, cei din Luciu la Sighetul Marmaþiei, iar
cei din Bucu la Centrul Cultural “Mihai Eminescu” din Bucureºti, ansambul folcloric
“Drãgaica” din Cãzãneºti la “Sãrbãtoarea folclorului vrâncean” de la Paltinu, ansamblul “Doina
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Bãrãganului” la “Festivalul pãstoritului” de la Sarighiol de Deal - Tulcea sau strãinãtate
Ansamblul “Mugurelul” din Reviga la festivalul internaþional de folclor de la Porte sur Saoune
Franþa.
Din programul editorial realizat în anul 2006 de Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Ialomiþa sunt de reþinut: editarea celui de-al V-lea volum al
lucrãrii “ Jocuri populare din Ialomiþa”, avându-i ca autori pe Mihai Runcanu, Nicuºor Iancu ºi
Cristian Obrejan ºi lansarea ei în cadrul manifestãrii ”Generaþii de cîntec ºi joc popular
ialomiþean”, editarea volumelor “ Jilavele leagãn strãbun de culturã ºi civilizaþie” (autori:
Cristian Obrejan, Victor Simion, Nicusor Iancu), “Folclor din Vlãdeni” (autori: Cristian
Obrejan, Mihai Runcanu, Gheorghe Marinel) ºi “Folclor din Giurgeni” (autori: Cristian
Obrejan, Mihai Runcanu, Nicuºor Iancu, Gheorghe Marinel).
De asemenea, au fost editate CD-urile “Doina Bãrãganului”, Festivalul naþional Antena
Satelor al tinerilor interpreþi de muzicã popularã “Ion Albeºteanu” (ediþia a III a), “Festivalul
concurs naþional de interpretare a muzicii uºoare româneºti ”Trofeul tinereþii - Amara 2006”,
care, împreunã cu site-ul instituþiei reprezintã o adevãratã carte de vizitã a Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ialomiþa.
5.1.3. Centrul Cultural UNESCO “Ionel
Perlea” Ialomiþa este o instituþie de culturã de
interes public judeþean, care iniþiazã ºi
desfaºoarã proiecte ºi programe culturale în
domeniul educaþiei permanente ºi a culturii
traditionale.
În anul 2006, instituþia a urmãrit sã propunã
proiecte atractive ºi utile de educaþie
permanentã, sã asigure conservarea ºi
transmiterea valorilor morale, artistice ºi
tehnice ale comunitãþii judetului Ialomita,
precum ºi ale patrimoniului cultural national ºi

universal, pãstrarea ºi cultivarea specificului
zonal sau local ºi diversificarea serviciilor
culturale oferite, prin armonizarea acestora cu
nevoile publicului, strategiile culturale ale
judetului ºi dimensionarea resurselor
financiare. Au fost dezvoltate douã programe :
programul “ARTE”, cu subprogramele:
Festivalul ºi Concursul Naþional de Interpretare
a Liedului “Ionel Perlea”, concerte si recitaluri,
expozitii la Galeriile “ARCADIA”, Festivalul
Concurs de interpretare a muzicii uºoare
româneºti “Trofeul Tinereþii” Amara 2006,
participarea la Sãrbãtorile Municipiului
Slobozia, ediþia a VI-a ºi la Festivalul de Umor
“Un bob de veselie”-Fetesti, spectacole de teatru, ºi programul “Educaþie permanentã prin
culturã”, care înglobeazã subprogramele : Mari evenimente, mari personalitãþi, Casa
Memorialã “Ionel Perlea” Ograda, colaborãri internaþionale, expoziþii judeþene dedicate
copiilor, Cenaclul “Aripi albe”, activitatea editorialã ºi lansari de carte. Prin asemenea programe
se demonstreazã preocuparea Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” de a realiza o ofertã
culturalã durabilã, adpatatã cererii existente ºi a celei latente ºi de a transforma instituþia într-un
veritabil atelier spiritual, unde oamenii de toate vârstele sã gãseascã alternativa participãrii la
activitãþi culturale de calitate, la întâlniri cu personalitãþi marcante ale vieþii culturale.
Oportunitatea ºi viabilitatea acestor programe a fost verificatã în timp, fapt care a determinat
instituþia sã pãstreze aceeaºi structurã pe o perioadã mai lungã, dar cu lãrgirea continuã ºi
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diversificarea activitãþilor în acord cu factorii care privesc relatia cerere-ofertã, necesitatea
modernizãrii ºi inovaþiei, oportunitatea unor proiecte, sugestii din partea unor oameni de cultura.
Evenimentele culturale reprezentative desfãºurate în anul 2006 de Centrul Cultural
UNESCO “Ionel Perlea” Ialomiþa sunt :
- Festivalul ºi Concursul Naþional de interpretare a liedului “Ionel Perlea”,
ediþia a XV- a, 5-7 mai 2006, festival care ” isi
perpetueaza elitismul”- cum îl caracteriza
muzicologul Daniela Caraman Fotea ºi se bucurã
de o binemeritatã notorietate, validând o propunere
culturalã care, prin componentele sale, tinde la
unicitate, atât ca formulã, dar ºi ca realizare. De
altfel, interpreþi celebri astãzi pe scenele lirice din
România ºi Europa au ca reper în carierã o
participare ºi, în cele mai multe cazuri, un premiu,
la Festivalul-Concurs “Ionel Perlea” de la
Slobozia. La Ograda s-a lansat, în prezenþa
presedintelui Consiliului Judetean Ialomita, a
primarului comunei Ograda, a unor consilieri
judeteni ºi a oaspeþilor festivalului volumul II al
Caietului de lieduri compuse special pentru
Festivalul si Concursul "Ionel Perlea", volum
tiparit de Centrul Cultural UNESCO "Ionel
Perlea".
Trebuie sã nu fim modeºti ºi sã evidenþiem cã în
anul 2006, printre câºigatorii Premiilor Criticii
Muzicale se aflã ºi Centrul Cultural UNESCO
“Ionel Perlea” Ialomita, caruia i s-a acordat
PREMIUL ANIVERSAR pentru realizarea celor
15 editii ale Festivalului ºi Concursului National de
Interpretare a liedului “Ionel Perlea”, într-o
ceremonie care a avut loc pe 28 noiembrie 2006 la
Palatul Cotroceni, în prezenþa unor reprezentanþi
de marcã ai vieþii muzicale româneºti.
Din partea judeþului Ialomiþa au fost
prezenþi la acest eveniment deosebit
presedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa,
directorul Centrului Cultural “Ionel
Perlea”, directorul Bibliotecii Judeþene
“Stefan Banulescu” Ialomiþa, directorul
Colegiului Naþional “Mihai Viteazul”,
prof. Nicolae Stan ºi scriitorul Serban
Codrin, care au trãit bucuria decernarii
premiului care aduce Festivalului “Ionel
Perlea” , încã o datã recunoaºterea de
eveniment cultural de valoare naþionalã;
- concerte ºi recitaluri susþinute de
elevii de la Palatul Copiilor Slobozia si
Liceul de Arta “Ionel Perlea”, de Cvartetul
ARIOSO Bucuresti, studenþi ai Academiei Naþionale de Muzicã din Bucuresti ºi alþii;
- organizarea la GALERIILE DE ARTÃ ARCADIA a expoziþiilor : WWW. de fotografie
artisticã, “Mirajul Naturii”- MARIA CANDREA IONESCU, cu 38 de lucrãri de graficã ºi
picturã , “Peisaje tulcene”, Grigore Carata, cu 40 de lucrãri în tehnica pastel, expoziþia de
picturã ºi graficã cu lucrarile de diplomã ale absolvenþilor Liceului de Artã “Ionel Perlea” ,
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Salonul de Primavarã, expoziþia colectivã a Filialei UAP a artiºtilor plastici ialomiþeni Viorica
Petre, Gheorghe Petre, Dan Stãneasa, Maria Ionescu, Mircea Gabriel Nistorescu, Vasile
Aionesei, Nicolae Croitoru Capbun, Maria Unþanu, George Petre ºi Alain Toma , expoziþia de
fotografie dedicata implinirii a 13 ani de activitate Radio-Campus , expoziþia cu lucrãrile
realizate în Tabãra Naþionalã de Picturã de la Amara, expoziþia“ATELIER” a elevilor
Liceului de Arta “Ionel Perlea” Slobozia, expoziþia de picturã SILVIU SOARE , SALONUL
DE TOAMNÃ, ediþia a V-a a artiºtilor plastici ialomiþeni, membri deplini sau asociaþi ai UAP din
România - Filiala Ialomiþa;
- Festivalul-Concurs de interpretare a muzicii uºoare româneºti “Trofeul Tinereþii
Amara 2006” , care este printre puþinele manifestãri naþionale care ºi-au pãstrat continuitatea o
perioadã atât de îndelungatã.
- reluarea spectacolelor de teatru, prin invitarea unor companii teatrale renumite în þarã cu
spectacole la Slobozia;
- programe educative de marcare a unor mari evenimente sau mari personalitãþi Eminesciana,
ZIUA UNIRII - 24 ianuarie, 20 MARTIE- ZIUA FRANCOFONIEI, cu un Concurs interjudeþean
de teatru Francofon “Francofolies 20006”ºi un concurs de eseuri “Interferenþe culturale”,
Sãrbãtoarea echinocþiului de primãvarã , organizatã cu Asociaþia Culturalã “Ascultialomiþa”, 9
mai ZIUA EUROPEI, 5 IUNIE ZIUA INTERNAÞIONALA A MEDIULUI, 1 Decembrie
ZIUA NAÞIONALÃ A ROMANIEI ºi altele;
- expoziþii dedicate copiilor : Târgul MÃRÞIªORULUI , expoziþiile de picturã pentru copii
"Veniþi de luaþi luminã!", ediþia a XII-a ºi "Astãzi s-a nãscut Hristos!", ediþia a VIII-a, expoziþia
“Stop droguri!”, expoziþia de desen pentru preºcolari „Iarna pe uliþã”;
- punerea în valoare a CASEI MEMORIALE “IONEL PERLEA” de la Ograda , reper al
memoriei culturale din judeþul Ialomiþa, prin organizarea de
acþiuni culturale ºi vizite.
În ceea ce priveºte colaborãrile internaþionale ale
Centrului Cultural UNESCO "Ionel Perlea" este de remarcat
continuarea colaborãrii cu Academia Internaþionalã „Artã ºi
Culturã” condusã de
Michelangelo Angrisani ºi
participarea copiilor ialomiþeni la Concursul Internaþional
„Arta si Cultura”-editia a X-a, care a avut loc la Castel San
Giorgio (Salerno) Italia, în perioada 10 mai 6 iunie 2006 ,
obþinându-se un premiu III ºi o menþiune la secþiunea picturã
ºi un premiu I ºi un premiu III la secþiunea literaturã.

5.2. Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Ialomiþa funcþioneazã
în subordinea Consiliului Judeþean Ialomiþa, având personalitate juridicã ºi îndeplineºte atribuþii
atât în domeniul protecþiei copilului ºi familiei, cât ºi a altor persoane aflate în situaþie de risc .
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Ialomiþa a oferit în anul 2006
urmatoarele servicii: Complexul de Servicii Urziceni, Complexul de Servicii Comunitare
pentru Protecþia Copilului Slobozia, Centrul de Primire în Regim de Urgenþã Slobozia, Centrul
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de Primire în Regim de Urgenþã pentru copilul mic Slobozia, Centrul Maternal Slobozia ,
Centrele de Plasament nr.2 ,nr.3 ºi nr.6 Slobozia , Centrul de Plasament nr.7 Movila , Complexul
de Servicii Sociale pentru copii ºi tineri Fierbinþi, cu Centrul de Plasament nr. 8 Fierbinþi ºi
Centrul de Protecþie Temporarã pentru tinerii care nu mai sunt instituþionalizaþi Fierbinþi, Centrul
de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia, Casele de tip familial
„Marian”, „Cristina” ºi „Raluca” din Slobozia ºi cele de la Þãndãrei ºi Feteºti, Centrul de
Îngrijire ºi Asistenþã Slobozia, Cãminul pentru persoane vârstnice”ing. Vadim Rusu” Balaciu,
Centrul de Primire în Regim de Urgenþã pentru Victimele Violenþei în Familie Slobozia, Centrul
Social de Urgenþã pentru Persoane fãrã Adãpost Slobozia ºi Centrul de Recuperare
Neuromotorie pentru Persoane Adulte cu Handicap Slobozia.
Activitate a Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului a fost prezentatã la
cap. 3.3. din raport.
5.3. Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor lalomiþa este instituþie publicã de
interes judeþean, cu personalitate juridicã, înfiinþatã în subordinea Consiliului Judeþean Ialomiþa,
care exercitã competenþele ce îi sunt conferite prin lege ºi desfãºoarã activitatea în interesul
persoanei ºi al comunitãþii, în sprijinul instituþiilor statului, pe baza ºi în executarea legii.
În anul 2006 activitatea de evidenþã a persoanelor la nivelul judeþului Ialomiþa a fost asiguratã
de Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor Ialomiþa ºi de cele patru servicii publice
comunitare locale de evidenþã a persoanelor de la Slobozia, Feteºti, Þãndãrei ºi Urziceni, la care
s-au arondat celelalte localitãþi. Datã fiind apropierea geograficã a localitãþii Giurgeni de oraºul
Þãndãrei, faþã de municipiul Feteºti, în vederea facilitãrii accesului populaþiei din aceastã
comunã la activitatea de eliberare a actelor de identitate, prin Hotãrârea Consiliului Judeþean
Ialomiþa nr. 58/30.11.2006, s-a aprobat rearondarea comunei Giurgeni. Instituþia a purtat discuþii
ºi a transmis primarilor oraºelor Cãzãneºti ºi Fierbinþi Târg documentaþia necesarã înfiinþãrii
serviciului public comunitar local de evidenþã a persoanelor în aceste localitãþi, pentru a
descongestiona activitatea serviciilor publice Slobozia ºi Urziceni.
O acþiune importantã desfãºuratã de direcþie ºi serviciile publice comunitare de evidenþã a
persoanelor a privit asigurarea desfãºurãrii în condiþii optime a alegerilor locale parþiale pentru
desemnarea primarilor ºi a consilierilor locali ce au avut loc în anul 2006 în localitãþile Gura
Ialomiþei ºi Bãrbuleºti, precum ºi a referendumurilor organizate pentru modificarea statutului
unor sate ºi transformarea acestora în comune (Bãrbuleºti aparþinând de comuna Armãºeºti ºi
Cegani aparþinând de comuna Borduºani).
În conformitate cu prevederile legislaþiei actuale în domeniul electoral s-au actualizat ºi
furnizat, pânã la data de 1 martie 2006, listele electorale permanente pentru circumscripþiile
electorale de la nivelul judeþului Ialomiþa, procedând la predarea listelor actualizate tuturor
primarilor localitãþilor din judeþ ºi preºedinþilor judecãtoriilor . O problemã nerezolvatã a rãmas
adoptare de hotãrâri ale consiliilor locale pentru atribuirea de denumiri strãzilor ºi numerotarea
tuturor caselor, astfel încat gruparea cetãþenilor pe secþii de votare sã se facã conform arondãrii
locului de domiciliu ºi nu conform ordinii alfabetice a numelor aºa cum se mai întâmplã încã în
mediul rural.
Pe linie de evidenþã a persoanelor, în anul 2006, au fost înregistrate ca emise la nivelul
serviciilor publice comunitare locale de evidenþã a persoanelor un numãr de 24.745 cãrþi de
identitate, 1.028 cãrþi de identitate provizorii ºi 20.513 cãrþi de alegãtor. Deºi pentru diminuarea
restanþelor la eliberarea ºi preschimbarea actelor de identitate ale cetãþenilor români domiciliaþi
în judeþul Ialomiþa s-au organizat acþiuni cu staþia mobilã începând din luna ianuarie 2006 în
toate localitãþile judeþului, totuºi, la 31.12.2006, se înregistrau 7.463 persoane restante la
preschimbarea sau eliberarea actelor de identitate, din care 2.506 nu au solicitat eliberarea cãrþii
de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, iar 4.957 persoane au înregistrat restanþe la expirarea
valabilitãþii buletinului de identitate. Din total, 4.464 persoane se gãsesc în aceastã situaþie din
anii anteriori . Pentru remedierea acestor situaþii, în cursul lunii octombrie2006 a fost elaborat
de cãtre Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor Ialomiþa în colaborare cu Inspectoratul
de Poliþie al Judeþului Ialomiþa un Plan comun de mãsuri în vederea diminuãrii în anul 2007 a
numãrului de persoane restante la eliberarea ºi preschimbarea actelor de identitate, plan ce a fost
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aprobat de cãtre Preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi de cãtre Inspectorul ªef Adjunct al
I.P.J. Ialomiþa.
Conform atribuþiilor conferite de lege ºi în concordanþã cu dispoziþiile Legii 677/2001 pentru
protecþia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a
acestor date, Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor a realizat în anul 2006 un numãr de
726 verificãri în Registrul Judeþean de Evidenþã a Persoanelor Ialomiþa.
Tot în domeniul evidenþei persoanelor, semestrial s-au executat controale metodologice la
serviciile publice comunitare locale de evidenþã a persoanelor, aspectele constatate fiind
consemnate în procesele verbale de control, înscrise în Registrele Unice de Control ºi prezentate
spre luare la cunoºtinþã primarilor ºi secretarilor municipiilor Slobozia, Urziceni, Feteºti ºi
oraºului Þãndãrei. În perioada 8 - 11 mai 2006, Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor
Ialomiþa, împreunã cu Centrul Regional de Formare Continuã pentru Administraþia Publicã
Localã FORDOC Cãlãraºi a organizat la Slobozia un curs de perfecþionare profesionalã cu tema
“Evidenþa persoanei ºi activitãþi specifice de stare civilã”, în lunile iunie ºi octombrie 2006 au
avut loc întâlniri la nivel judeþean pe linie de evidenta persoanelor, în care s-au dezbãtut
constatãrile reieºite din controalele efectuate, stadiul desfãºurãrii acþiunilor cu staþia mobilã,
diferenþa care existã între datele cuprinse în Registrul Judeþean de Evidenþã a Persoanelor
Ialomiþa ºi cele deþinute de cãtre Direcþia Judeþeanã de Statisticã Ialomiþa referitor la numãrul
populaþiei judeþului Ialomiþa.
În domeniul care priveºte starea civilã, au fost întreprinse 66 de acþiuni de îndrumare ºi
control, din care 4 la serviciile publice comunitare locale de evidenþã a persoanelor ºi 62 la
oficiile de stare civilã din cadrul primãriilor. În perioada ianuarie - decembrie 2006, au fost
înregistrate 7893 acte de stare civilã din care 2894 acte de naºtere 1704 acte de cãsãtorie, 3295
acte de deces, au fost eliberate 14376 certificate de stare civilã, din care 7445 certificate de
naºtere, 2823 certificate de cãsãtorie, 4108 certificate de deces.
Au fost primite la exemplarul II un numãr de 13980 comunicãri de menþiuni, fiind operate
11100, rãmânând de operat un numãr de 2880 comunicãri de menþiuni.
În scopul aplicãrii uniforme la nivelul judeþului a prevederilor legale care reglementeazã
activitatea de stare civilã, Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor Ialomiþa a organizat 6
întâlniri de lucru cu delegaþii de stare civilã din judeþ, unde ofiþerii de stare civilã delegaþi au
susþinut teste de verificare a cunoºtinþelor din domeniul activitãþii de stare civilã, iar în data de
28.11.2006, la sala de ºedinþe a Consiliului Judeþean Ialomiþa, instruirea anualã a ofiþerilor de
stare civilã. Zilnic, s-au eliberat imprimate de stare civilã, la solicitarea serviciilor publice
comunitare de evidenþã a persoanelor ºi primãriilor, au fost efectuate verificãri în registrele de
stare civilã, exemplarul II aflate în arhiva proprie, la cererea instituþiilor abilitate de lege.
Lunar, au fost comunicate datele cu privire la principalele activitãþi pe linie de stare civilã de
cãtre primãriile ºi serviciile publice comunitare locale de evidenþã a persoanelor, care au fost
centralizate ºi transmise semestrial Inspectoratului Naþional pentru Evidenþa Persoanelor.
Ca urmare a acþiunilor de verificare ºi control, au fost sancþionaþi 11 ofiþerii de stare civilã, din
care 3 cu avertisment scris ºi 8 cu amendã contravenþionalã în cuantum de la 50 - 200 lei.
În exercitarea atribuþiilor conferite de Ordonanþa Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea
ºi schimbarea pe cale administrativã a numelor persoanelor fizice, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor Ialomiþa a propus
Preºedintelui Consiliului Judeþean Ialomiþa, spre admitere, 14 dispoziþii de schimbare a numelui
pe cale administrativã ºi o dispoziþie de respingere a schimbãrii prenumelui pe cale
administrativã.
Au fost verificate un numãr de 411 dosare de transcriere în registrele de stare civile române a
certificatelor de stare civilã procurate din strãinãtate, care au fost transmise spre soluþionare,
Inspectoratului Naþional pentru Evidenþa Persoanelor.
Au fost operate în registrele de stare civilã,exemplarul II un numãr de 11100 comunicãri de
menþiuni transmise de primãriile ºi serviciile publice comunitare de evidenþã a persoanelor din
judeþ care s-au cusut, sigilat ºi arhivat, potrivit legii.
Urmare incendiului care a avut loc în noaptea de 21-22 noiembrie 2006 la primãria comunei
Armãºeºti, Judeþul Ialomiþa în urma cãruia a fost distrusã arhiva de stare civilã a comunei
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Armãºeºti ºi cea a comunei Bãrbuleºti ( comunã înfiinþatã prin reorganizarea comunei
Armãºeºti), în data de 22.11.2006, reprezentanþii Direcþiei s-au deplasat la faþa locului pentru
efectuarea primelor cercetãri cu privire la arhiva de stare civilã, constatând cã arhiva de stare
civilã a primãriei Armãºeºti cât ºi a primãrei Bãrbuleºti a ars în totalitate. În acest context,
Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor Ialomiþa a întocmit Programul de activitãþi privind
înlãturarea efectelor incendiului produs la primãria comunei Armãºeºti, Judeþul Ialomiþa, cu un
grafic pe luni ºi zile, cu nominalizarea ofiþerilor de stare civilã delegaþi din judeþ care sã participe
la acþiunea de reconstituire, prin copiere, a registrelor de stare civilã ale primãriilor Armãºeºti ºi
Bãrbuleºti. Menþionãm cã în urma acestei acþiuni desfãºurate în luna decembrie 2006 au fost
reconstituite un numãr de 1023 acte de stare civilã din care: 310 acte de naºtere,339 acte de
cãsãtorie ºi 374 acte de deces.
Având în vedere cadrul legislativ care reglementeazã activitatea pe linie de evidenþã a
persoanelor ºi stare civilã, precum ºi importanþa ºi complexitatea activitãþilor care sunt
desfãºurate la nivelul serviciilor publice comunitare de evidenþã a persoanelor se impune
acordarea unei atenþii sporite activitãþilor de stare civilã ºi evidenþa persoanelor de cãtre
autoritãþile deliberative ºi executive ale administraþiei publice locale din judeþ.
5.4. Direcþia Judeþeanã de Protecþia Plantelor Ialomiþa a fost serviciu public aflat sub
autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa, dar, urmare a prevederilor Legii nr. 37/2006 privind
reorganizarea activitãþii de protecþie a plantelor ºi carantinã fitosanitarã, ea ºi-a încetat
activitatea, fapt pentru care Consiliul Judeþean Ialomiþa a adoptat hotãrârile nr. 18 / 2006 ºi nr.
46/ 28.07.2006.

6. Îndeplinirea atribuþiilor privind relaþia cu alte autoritãþi ale
administraþiei publice locale ºi centrale ºi a altor atribuþii date în competenþa
consiliului judeþean sau preºedintelui acestuia.
Prin art.91, alin.(1), lit. f) ºi art. 104, alin.(1), lit. d ºi f) din Legea nr. 215 / 2001 a administraþiei
publice locale, republicatã, se stipuleazã cã autoritatea deliberativã care este Consiliul Judeþean
Ialomiþa ºi preºedintele acestuia îndeplinesc
ºi alte atribuþii prevãzute în normele legale
decât cele expres enumerate de Legea nr.
215/2001, republicatã.
În acest context legislativ, pe plan
judeþean, au fost sprijinite consiliile locale
municipale, orãºeneºti ºi comunale,
acordîndu-le, la cerere ºi fãrã platã, asistenþã
de specialitate în domeniile juridic, tehnic ºi
economic, desemnând reprezentanþi în
comisii de concurs pentru ocuparea
posturilor vacante, comisii de soluþionare a
contestaþiilor ºi comisii de recepþie
preliminarã a lucrãrilor publice, precum
ºi pentru reprezentarea în instanþele
judecãtoreºti a intereselor unitãþilor
administrativ-teritoriale,
consiliilor
locale sau primarilor.
A existat o colaborare permanentã cu
reprezentanþii judeþeni ai structurilor
asociative din administraþia publicã
localã: Asociaþia Comunelor din
România, Asociaþia Oraºelor din
România, Asociaþia Municipiilor din
România, organizându-se consultãri,
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informãri reciproce ºi întâlniri de lucru pentru dezbaterea unor probleme de interes public
judeþean sau zonal sau a unor acte normative propuse sau emise, care au incidenþã asupra
administraþiei publice locale.
Pânã la modificarea Legii nr. 215/ 2001 prin Legea nr. 286/06.07.2006, cînd au fost abrogate
prevederile legale referitoare la funcþionarea comisiei judeþene consultative ºi a comitetului
operativ consultativ , preºedintele ºi vicepreºedinþii Consiliului Judeþean Ialomiþa, precum ºi
directori executivi din aparatul de specialitate au participat la ºedinþele acestor structuri
organizatorice în care au fost dezbãtute teme de interes public judeþean.
În conformitate cu prevederile legale referitoare la gestionarea situaþiilor de urgenþã,
preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa îndeplineºte atribuþii în cadrul Comitetului
Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã. Avînd în vedere cã în anul 2006 au existat mai multe
cazuri ºi cauze potenþial generatoare de situaþii de urgenþã, Comitetul Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã Ialomiþa s-a întrunit în 2 ºedinþe ordinare ºi 43 de ºedinþe extraordinare, analizînd
evoluþia fenomenelor, informãrile ºi rapoartele operative ºi luând mãsuri pentru prevenirea ºi
înlãturarea efectelor situaþiilor de urgenþã înregistrate. În acelaºi timp, preºedintele Consiliului
Judeþan Ialomiþa a analizat informãrile, atenþionãrile ºi avertizãrile transmise de Administraþia
Naþionalã de Meteorologie privind potenþialele fenomene meteorologice periculoase,
diagnozele ºi prognozele hidrologice, informãrile ºi rapoartele operative transmise de
Inspectoratul Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã Ialomiþa ºi a dispus, potrivit competenþelor
legale, mãsuri care sã asigure sporirea capacitãþii de rãspuns în cazul apariþiei situaþiilor de
urgenþã. De asemnea, pentru a suplini cardul legislativ lacunar din domeniu, prin dispoziþie a
preºedintelui Consiliului Judeþan Ialomiþa s-a constituit un comitet operativ la nivelul
Consiliului Judeþan Ialomiþa, coordonat de domnul Marinache Viºinescu, vicepreºedinte, care sã
gestioneze atribuþiile autoritãþii noastre referitoare la situaþiile de urgenþã.
Comandamentul Judeþean
Antiepizootic este condus de
preºedintele Consiliului Judeþean
Ialomiþa, iar în anul 2006 s-a întrunit în
30 de ºedinþe de lucru, determinate de
necesitatea analizãrii unor cazuri de
influenþã a gripei aviare la Borduºani,
Albeºti, Griviþa ºi Sãrãþeni, de pestã
porcinã clasicã, pseudopestã aviarã ºi
rabie depistate în localitãþi din judeþ ºi de
luare a mãsurilor legale de lichidare a
focarelor descoperite.
În acelaºi timp, s-au îndeplinit ºi
obligaþiile legale de conducere sau de
participare la alte structuri organizate pe diferite domenii, cum ar fi:
- Consiliul pentru Dezvoltare Regionalã al Regiunii de Dezvoltare SUD Muntenia,
organism regional deliberativ, fãrã personalitate juridicã, prin care sunt coordonate activitãþile
de elaborare ºi monitorizare a acþiunilor ce decurg din aplicarea politicilor de dezvoltare
regionalã. În cadrul întrunirilor Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã SUD Muntenia,
preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa a militat cu consecvenþã pentru perfecþionarea
cadrului legislativ privind dezvoltarea regionalã, restructurarea fundamentalã a raporturilor
dintre autoritãþile administraþiei publice locale ºi judeþene ºi agenþiile de dezvoltare regionale ºi a
celor dintre consiliile de dezvoltare regionalã ºi Ministerul Integrãrii Europene mai ales în
gestionarea fondurilor structurale ºi altele. De asemenea, s-a asigurat participarea
reprezentanþilor Consiliului Judeþean Ialomiþa la activitãþile de susþinere a elaborãrii Planului de
Dezvoltare Regional 2007 - 2013, în atelierele de lucru ale Grupurilor de parteneriat local ºi
Grupurile tematice de lucru, la alte acþiuni promovate de Agenþia de Dezvoltare Regionalã SUD
Muntenia. De altfel, în ziua de 14.09.2006, la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“, a avut
loc dezbaterea publicã cu tema „Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud Muntenia 2007-2013”,
organizatã de Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia în colaborare cu Consiliul
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Judeþean Ialomiþa, în cadrul unei caravane informative care a avut ca scop prezentarea Planului
în fiecare judeþ al regiunii, prin întâlniri cu toþi membrii grupurilor de parteneriat local, autoritãþi
publice, reprezentanþi ai societãþii civile ºi ai mass-media.
- Uniunea Naþionalã a Consiliilor Judeþene din România este o organizaþie
neguvernamentalã care urmãreºte înfãptuirea principiilor autonomiei ºi descentralizãrii
serviciilor publice în organizarea ºi funcþionarea autoritãþilor administraþiei publice locale.
Preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa a participat la majoritatea ºedinþelor UNCJR, cu
propuneri de modificare, armonizare ºi simplificare a unor acte normative din domeniul
administraþiei publice. În acelaºi timp, la solicitarea UNCJR au fost transmise propuneri de
îmbunãtãþire a unor legi, hotãrâri, ordine. De menþionat este faptul cã intervenþia preºedintelui
Consiliului Judeþean Ialomiþa de completare sau abrogare a OUG nr. 120/2006 pentru
modificarea OG nr.70/ 2002 privind administrarea unitãþilor sanitare publice de interes judeþean
ºi local în legãturã cu responsabilitatea administrativã ºi financiarã a consiliilor judeþene faþã de
unitãþile medico-sociale a avut susþinerea tuturor consiliilor judeþene din þarã.

7. Promovarea colaborãrii internaþionale pe multiple planuri a constituit ºi în anul
2006 un obiectiv de strategie al Consiliului
Judeþean Ialomiþa, mai ales în contextul în care
procesul de aderare a României la Uniunea
Europeanã a focalizat interesul tuturor.
7.1. Colaborarea Consiliului Judeþean
Ialomiþa cu Delegaþia Comisiei Europene în
România o apreciem ca fiind principala realizare
în domeniul relaþiilor internaþionale ºi a fost
marcatã de cel puþin douã evenimente: vizita în
judeþul Ialomiþa a ªefului Delegaþiei Comisiei
Europene în România, Jonathan Scheele ºi
semnarea
Protocolului de parteneriat
“Coordonarea comunicãrii privind aderarea
la Uniunea Europeanã”
dintre Delegaþia
Comisiei Europene în România, ºi Consiliul
Judeþean Ialomiþa.
În perioada 25-27 ianuarie 2006, ºeful
Delegaþiei Comisiei Europene în România,
Jonathan Scheele s-a aflat în judeþele Ialomiþa,
Cãlãraºi ºi Prahova, într-o vizitã regionalã de
informare, prin care s-a urmãrit cunoaºterea
prioritãþilor de dezvoltare localã în contextul
integrãrii europene, evaluarea posibilitãþilor de
absorbþie a viitoarelor fonduri structurale de cãtre
autoritãþile administraþiei publice judeþene ºi
locale, precum ºi a stadiului de implementare ºi a
rezultatelor obþinute prin proiectele finanþate de
Uniunea Europeanã.
Domnul Jonathan Scheele a fost oaspetele
judeþului Ialomiþa în ziua de 25 ianuarie 2006, cu
un program care a cuprins: vizitarea S.C. REAL
COMPANY din localitatea Malu, comuna Sf.
Gheorghe ºi a S.C. SORINNA SRL Slobozia,
societãþi care au beneficiat de proiecte cu
finanþare europeanã, o întâlnire la Consiliul
Judeþean Ialomiþa cu reprezentanþii autoritãþilor
publice judeþene ºi locale, vizite la Agenþia
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Judeþeanã de Ocupare a Forþei de Muncã Ialomiþa
ºi Centrul de recuperare pentru copiii cu handicap
neuro-psihic din Slobozia , conferinþã de presã.
La întîlnirea cu autoritãþile publice, domnul
Jonathan Scheele a prezentat proiectele finanþate
de Uniunea Europeanã, insistând pe ideea cã
integrarea României va aduce oportunitãþi sporite
de finanþare din fonduri structurale, dar este
necesar sã se elaboreze proiecte mature, care sã
rãspundã nevoilor reale ale comunitãþilor. În
acelaºi timp, ªeful Delegaþiei Comisiei Europene
în România a evaluat proiectele derulate în
judeþul Ialomiþa cu fonduri nerambursabile
alocate prin programele Uniunii Europene ºi a
dezbãtut cu autoritãþile administraþiei publice
judeþene ºi locale portofoliul de proiecte pentru
perioada 2006-2012. S-a insistat pe ideea cã
dezvoltarea economicã în mediul rural trebuie sã
fie o prioritate pentru autoritãþi, în condiþiile unui
judeþ preponderent agrar, cã este necesar sã fie
gãsite formule de parteneriat pentru accesarea
fondurilor europene. De asemenea, s-a discutat
despre necesitatea formãrii ºi extinderii reþelei de
multiplicatori de informaþie europeanã în judeþul
Ialomiþa.
Cu ocazia vizitei la Centrul de recuperare
pentru copiii cu handicap neuro-psihic din
Slobozia beneficiar al unui proiect PHARE 2002
în valoare de 258.144 euro - domnul Jonathan
Scheele a apreciat modul în care funcþioneazã
centrul, serviciile pe care le oferã ºi standardul lor
de calitate, preocuparea Consiliului Judeþean
Ialomiþa ºi a Direcþiei Generale pentru Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Ialomiþa pentru
dezvoltarea ºi diversificarea programelor
destinate protecþiei copiilor ºi persoanelor
vârstnice.
Vizita în Ialomiþa s-a încheiat cu o conferinþã de presã, susþinutã în sala Consiliului Judeþean
Ialomiþa, unde domnul Jonathan Scheele a fãcut un bilanþ al vizitei ºi a rãspuns întrebãrilor
reprezentanþilor mass-media locale.
În ziua de 27.04.2006, a avut loc ceremonia de semnare a PROTOCOALELOR DE
PARTENERIAT în domeniul comunicãrii pe teme europene dintre DELEGAÞIA COMISIEI
EUROPENE ÎN ROMÂNIA ºi reprezentanþii autoritãþilor publice judeþene: prefecþi ºi
preºedinþi de consilii judeþene, prin care s-a urmãrit atât promovarea ºi îndeplinirea obiectivelor
„Strategiei de comunicare ºi informare pe teme europene în anul 2006“ a Delegaþiei Comisiei
Europene în România, cât ºi a planurilor judeþene de acþiune pentru realizarea comunicãrii ºi
informãrii pe teme europene.
Protocolul de Parteneriat “Coordonarea comunicãrii privind aderarea la Uniunea Europeanã”
a fost semnat de domnul Jonathan Scheele, ºeful Delegaþiei Comisiei Europene în România ºi
preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa. În aplicarea lui, s-a întocmit un Plan de acþiune al
Consiliului Judeþean Ialomiþa pentru îndeplinirea obiectivelor “Strategiei de comunicare ºi
informare pe teme europene pentru anul 2006”. Ambele documente au fost aprobate prin
hotãrârea Consiliului Judeþean Ialomiþa nr. 31/2006.
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Trebuie sã arãtãm cã ne-am preocupat sã
îndeplinim obiectivele din Planul de acþiune,
dintre realizãrile anului 2006 în acest domeniu
putând aminti: consolidarea reþelei locale de
multiplicatori de informare europeanã,
participarea la organizarea manifestãrilor ºi
acþiunilor de diseminare a informaþiei europene,
diversificarea activitãþilor de comunicare ºi
informare europeanã, promovarea valorilor
ialomiþene ca valori europene, organizarea de
manifestãri dedicate marcãrii Zilei Europei,
realizarea unei hãrþi a judeþului Ialomiþa despre
“Proiecte cu fonduri europene în judeþul
Ialomiþa” pentru promovarea bunei practici în
atragerea finanþãrilor externe ca sursã de
dezvoltare localã, distribuirea de materiale
documentare ºi promoþionale despre Uniunea
Europeanã ºi Ziua Europei, participarea cu stand
de informare europeanã la manifestãrile
expoziþionale din Slobozia “Salonul de
construcþii ºi arhitecturã” 1-3 iunie 2006 ºi
“Agroial Partener” 22-24 septembrie 2006 ,
acþiuni care au atras publicul vizitator prin
materialele de documentare prezentate ºi
informaþiile de care a putut sã beneficieze. Au fost
preluate materiale documentare elaborate de
Delegaþia Comisiei Europene în România,
Ministerul Integrãrii Europene ºi alte instituþii
centrale pe teme de integrare europeanã, care au
fost puse la dispoziþia publicului prin Centrul de
Informaþii pentru Cetãþeni sau au întregit baza de documentare a punctului de informare
europeanã din cadrul Centrului de Informaþii pentru Cetãþeni. S-au mai asigurat: accesul liber al
cetãþenilor la INTERNET prin calculatorul cetãþeanului instalat în Centrul de Informaþii pentru
Cetãþeni, documentaþii specifice accesãrii fondurilor europene, sprijinirea iniþiativelor
societãþii civile în domeniul informaþiei europene prin furnizarea de materiale documentare ºi
promoþionale sau participarea la acþiunile acesteia, de menþionat fiind dezbaterea organizatã cu
tinerii liceeni la Casa de Culturã a municipiului Feteºti pe tema “Cum ne vom integra în Europa ”.
A crescut rolul paginii de INTERNET a Consiliului Judeþean Ialomiþa www.cicnet.ro în
diseminarea informaþiei europene prin secþiunile site-ului care privesc integrarea europeanã.
Acþiuni deosebite pe tema promovãrii informaþiei europene în contextul aderãrii României la
Uniunea Europeanã au reuºit ºi instituþiile de culturã aflate de sub autoritatea Consiliului
Judeþean Ialomiþa. Enumerãm câteva acþiuni desfãºurate în anul 2006: “Zilele europene ale
patrimoniului Ziua Porþilor deschise” ºi “Nopþile albe ale muzeelor” la Muzeul Judeþean
Ialomiþa, organizarea Concursului interjudeþean de teatru francofon ” Francofolies 2006” ºi a
concursului de eseuri “Interferenþe culturale”, a Festivalului ºi Concursului Naþional de
Interpretare a Liedului “Ionel Perlea”, al cãrui repertoriu de concurs a fost din celebri
compozitori europeni, a concertului “Bijuterii ale artei lirice europene” de cãtre Centrul
Cultural “UNESCO “Ionel Perlea” Slobozia, organizarea în cadrul Salonului anual de carte al
Bibliotecii Judeþene “ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa a unor secþiuni expoziþionale în care au fost
prezentate publicaþii cu temã europeanã ºi altele.
Reprezentanþi ai Consiliului Judeþean Ialomiþa au participat la Convenþia Regionalã a
multiplicatorilor de informaþie europeanã din Regiunea Sud Muntenia, organizatã de Delegaþia
Comisiei Europene în România, unde s-a dezbãtut rolul reþelei de multiplicatori de informaþie
europeanã dupã aderarea României la Uniunea Europeanã ºi au fost identificate prioritãþile de
informare ºi comunicare pe teme europene din regiune.
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7.2. Primirea unor delegaþii strãine la Consiliul Judeþan Ialomiþa este un alt reper al
promovãrii relaþiilor de colaborare externã. În acest sens se înscriu urmãtoarele acþiuni :
- primirea unui grup de oameni de
afaceri din Olanda la Consiliul Judeþean
Ialomiþa, unde s-au purtat discuþii despre
oferta acestui grup ºi oportunitãþile de afaceri
existente în judeþul Ialomiþa. Investitorii
olandezi s-au arãtat interesaþi de înfiinþarea
unor microferme zootehnice, de
achiziþionarea unor terenuri agricole sau
exploatarea lor în regim de arendã, de
înfiinþarea unor microîntreprinderi de
procesare a laptelui. Au fost prezentate
oportunitãþile oferite de judeþ în domeniile de
activitate ale investitorilor olandezi ºi oferta de concesionare a terenurilor din zona GiurgeniVlãdeni;
- întâlnirea cu reprezentanþii Bãncii
Mondiale ºi ai Ministerului Administraþiei ºi
Internelor din data de 04.12.2006, cu prilejul
unei vizite a acestora în judeþul Ialomiþa din
care s-au desprins drept concluzii posibilitatea
includerii judeþului Ialomiþa în proiectul de
elaborare a strategiilor de dezvoltareeconomicã judeþeanã ºi locale iniþiat de Banca
Mondialã ºi necesitatea studierii surselor de
asigurare a capacitãþii de finanþare a proiectelor
din fonduri structurale în perioada 2007-2013 ,
precum ºi elaborarea de strategii de dezvoltare
economico-socialã zonale, pe poluri de interes;
- vizita reprezentanþilor Ambasadei
Poloniei în România din ziua de 5 decembrie
2006, când a avut loc o întâlnire între
conducerea operativã a Consiliul Judeþean
Ialomiþa ºi reprezentanþii Ambasadei Poloniei
în România, Excelenþa Sa JACEK
PALISZEWSKI, ambasador extraordinar ºi
plenipotenþiar ºi domnul TOMASZ
SUPROWICZ, Prim Consilier economic al
ambasadei. Întâlnirea a reprezentat un prilej
deosebit de identificare ºi cunoaºtere a
potenþialului de colaborare economicã ºi
administrativã între judeþul Ialomiþa ºi regiuni
din Polonia. Excelenþa Sa Jacek Paliszewski a
fãcut succinte prezentãri ale situaþiei politice, economice ºi administrative din Polonia, cu
specificarea condiþiilor, avantajelor ºi constrângerilor determinate de aderarea Poloniei la
Uniunea Europeanã. Au fost prezentate potenþialul economic al judeþului Ialomiþa, strategiile
judeþene ºi direcþiile de dezvoltare economico-socialã, programele de finanþare europeanã
derulate în judeþ, aºteptãrile populaþiei ºi autoritãþilor publice referitoare la integrarea României
în Uniunea Europeanã, programe de colaborare cu alte regiuni din Uniunea Europeanã. S-a
convenit sã se întreprindã demersurile necesare pentru a impulsiona relaþiile bilaterale,
economice, sociale ºi culturale prin iniþierea ºi dezvoltarea colaborãrii dintre judeþul Ialomiþa ºi o
regiune asemãnãtoare ca profil economic din Polonia, organizarea unor schimburi reciproce,
dezvoltarea schimburilor comerciale ºi culturale.
- participarea preºedintelui Consiliului Judeþean Ialomiþa la întâlnirea cu delegaþiile statelor
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membre ale Organizaþiei pentru Securitate ºi Cooperare în Europa - OSCE din data 3
octombrie 2006, de la Baza 86 Aerianã Feteºti , organizatã în baza Documentului Viena 1999
privind mãsurile de creºtere a securitãþii ºi cooperãrii în Europa ºi coordonatã de Guvernul
României, prin Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.
7.3. Efectuarea unor vizite în strãinãtate reprezintã o altã modalitate de cunoaºtere a
exeperienþei unor stat europene în domeniul administraþiei publice. Din aceastã perspectivã ,
prin scrisoarea nr. 18.411/ 07.08.2006, Ministerul Administraþiei ºi Internelor a transmis
preºedintelui Consiliului Judeþean Ialomiþa invitaþia de a participa la vizita de studiu în
Danemarca, în perioada 27 august 2 septembrie 2006, desfãºuratã în cadrul implementãrii
proiectului de înfrãþire instituþionalã “Întãrirea autonomiei financiare a autoritãþilor locale
prin continuarea procesului de descentralizare fiscalã ºi financiarã PHARE RO 04 / IB /
OT / 02 , componenta 3 “ Structuri instituþionale care sprijinã procesul de descentralizare
financiarã ºi fiscalã”.
Obiectivele urmãrite a se realiza prin aceastã acþiune au fost : cunoaºterea aspectelor esenþiale
ale implementãrii reformei administraþiei publice locale în Danemarca, cunoaºterea structurilor
organizaþionale ale managementului financiar ºi fiscal, întâlniri cu reprezentanþi ai
administraþiei publice centrale ºi locale, reuniuni de lucru cu reprezentanþi ai Ministerului de
Interne ºi ai Ministerului Finanþelor din Danemarca, ai asociaþiei autoritãþilor publice locale din
Danemarca ºi ai instituþiei de pregãtire continuã pentru autoritãþile locale.
7.4. Gestionarea relaþiei cu Adunarea Regiunilor Europene (ARE ), organizaþie politicã a
regiunilor Europei la care Consiliul Judeþean Ialomiþa a aderat în anul 1997. În legãturã cu
apartenenþa la o asemnea organizaþie, trebuie sã recunoaºtem cã în anul 2006 nu am fãcut decît
sã luãm cunoºtinþã despre acþiunile desfãºurate de ARE, deºi am avut permanent invitaþii, ca
membru al organizaþiei, la seminarii, workshop-uri, training-uri, schimburi de experienþã sau sã
participãm la comisiile ºi grupurile de lucru ale ARE. Depãºirea unor bariere de mentalitate ºi
financiare trebuie sã fie în preocuparea Consiliului Judeþean Ialomiþa, pentru cã nu ne putem
izola, în condiþiile aderãrii la Uniunea Europeanã, de acþiunile ARE prin care putem beneficia de
expertizã în managementul regional, implementarea politicilor de coeziune, planificare
regionalã, dezvoltare economicã durabilã, servicii de interes general ºi altele.
Am dorit ca prin prezentul raport sã identificãm zonele de acþiune în care Consiliul Judeþean
Ialomiþa ºi preºedintele sãu au adus un plus de calitate în managementul public, prin care
autoritatea ce o reprezentãm sã asigure îndeplinirea obiectivelor strategice propuse pentru
actualul mandat, pe principii de eficienþã, transparenþã ºi respect pentru cetãþean.
Desigur, pot exista aprecieri diverse ºi contradictorii asupra modului de prezentare a
raportului , dar am considerat cã trebuie sã punem în evidenþã “punctele tari” din activitatea
Consiliului Judeþean Ialomiþa, pentru a demonstra cã existã posibilitãþi multiple de
perefecþionare a managementului public judeþean, resurse reale de modernizare a administraþiei
publice locale, elemente de potenþial care sã utilizeze la maximum oportunitãþile ºi sã
minimalizeze riscurile.
Am identificat în anul 2006 ºi “puncte slabe”, unele de ordin obiectiv, cele mai multe de ordin
subiectiv! Printr-o atentã analizã a cauzelor care le-au determinat sperãm sã îmbunãtãþim
activitatea desfãºuratã ºi sã dãm cetãþenilor imaginea unei administraþii pusã în slujba lor, o
administraþie modernã, preocupatã sãºi însuºeascã rapid standardele europene.
Doresc sã subliniez cã tot ceea am realizat în anul 2006 este efortul unei echipe, care i-a
cuprins pe preºedintele ºi vicepreºedinþii Consiliului Judeþean Ialomiþa, funcþionarii publici de
conducere sau de execuþie ºi personalul contractual din aparatul de specialitate ºi instituþiile
publice subordonate, sprijiniþi de consilierii judeþeni.
Prezentarea raportului este un prilej de a aduce sincere mulþumiri consilierilor judeþeni ºi
aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean, conducãtorilor ºi salariaþilor din instituþiile ºi
serviciile publice aflate sub autoritatea noastrã, celorlate autoritãþi publicve judeþene, regionale
ºi centrale, reprezentanþilor mass-media pentru modul în care am colaborat ºi ne-au sprijint sã
îndeplinim activitãþile, competenþele ºi responsabilitãþile Consiului Judeþean Ialomiþa.
VASILE SILVIAN CIUPERCÃ
PREªEDINTE
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