Raportul preşedintelui Consiliului Județean Ialomița privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii
şi a hotărârilor Consiliului Județean Ialomița pe anul 2009

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
Piața Revoluției, Nr. 1, Cod Poştal 92.00.32, SLOBOZIA
Tel. 0243230200 Fax 0243230250 www.cicnet.ro cji@cicnet.ro

RAPORTUL
preşedintelui Consiliului Județean Ialomița privind
modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii şi a hotărârilor
Consiliului Județean Ialomița pe anul 2009
În conformitate cu prevederile art. 104, alin.(1 ), lit. b ), coroborat cu alin. (3), lit. b)
din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, preşedintele Consiliului Județean Ialomița are obligația de a
prezenta un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii şi a hotărârilor
Consiliului Județean Ialomița în anul 2009.
Abordarea acestei obligații este singura modalitate de a surprinde diferențele dintre
cei ce influențează prin propuneri decizii şi impactul deciziilor asupra vieții cetățenilor din
județul Ialomița.
Mai mult, nota dominantă a acestui raport este efortul colectiv din Consiliul
Județean Ialomița de a fi coerent cu deciziile din trecut şi de a fi pragmatici în raport cu
durata limitată a mandatului deținut.
Măsura în care realizările din anul 2009 (fie că sunt etape spre punctul final al unor
proiecte, fie că sunt în funcțiune potrivit destinației lor), corespund opțiunilor strategice ale
județului este obiectivul prioritar al acestui raport. În Ialomița am depăşit de mult faza
abordărilor conjuncturale, a provocărilor unor momente accidentale din viața județului,
spre proiecte mai integrate şi cu ținte mai îndepărtate. În acest sens, exemplificăm:
 preocuparea pentru finalizarea rețelei de drumuri județene modernizate din
partea de vest a județului s‐a dovedit a fi corectă şi încurajatoare pentru
dinamismul schimburilor economice ale zonei cu capitala şi alte regiuni;
 încurajarea mediului economic şi a autorităților publice din zona de est a
județului, cu interese economice în promovarea potențialului Dunării în
domeniul conectivității om – natură, al protecției mediului şi al dezvoltării
turismului, este primul pas spre elaborarea unor proiecte sustenabile în zonă;
 sprijinirea dezvoltării mai accelerate a localităților din zona periurbană a
municipiului Slobozia conturând, într‐o viziune urbanistică ce ține cont mai
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mult de standardele de locuire actuale. Includem în această categorie toate
proiectele care racordează localitățile de pe malul drept al Ialomiței de la
Ciochina la Mărculeşti, la centrul economic şi administrativ al județului,
municipiul Slobozia.
Structura acestui raport este sugerată de reglementările din Legea nr. 215 din 2001
privind administrația publică locală şi oferă avantajul unei lecturi mai uşoare, în funcție de
anumite interese. Nu se pot omite reflecțiile asupra modului în care Consiliul Județean
Ialomița şi preşedintele au evitat ispitele provocate de o legislație națională uneori confuză
în reglementări, dar dornică de a judeca autoritățile locale şi regionale cu responsabilități
mai mari, dar mai slab susținute cu resurse financiare. Poate, cele mai dificile probleme ale
executivului au fost cele legate de punerea în aplicare a unor reglementări de conjunctură.
Absența unor procese intentate de Camera de Conturi Ialomița este semnificativă în
privința felului în care s‐au angajat şi ordonanțat cheltuielile publice din bugetul propriu al
județului.
Prezentul raport se înscrie în politica conducerii operative a Consiliului Județean
Ialomița de a promova o guvernare locală realistă în raport cu rezultatele, deschisă,
eficientă şi transparentă, dar şi de a asigura cetățenilor posibilitatea evaluării activității
autorităților care le reprezintă interesele.
Ținând cont de orientările strategice ale Uniunii Europene privind coeziunea,
Strategia de la Lisabona revizuită şi Strategia pentru Dezvoltare Durabilă reînnoită a UE,
conducerea operativă a Consiliului Județean Ialomița a încercat şi pe parcursul anului 2009
dezvoltarea capacității administrative, având în vedere următoarele aspecte:
 îmbunătățirea procesului decizional, inclusiv îmbunătățirea calității
investițiilor importante;
 asigurarea unei implementări şi aplicări mai bune a legislației;
 creşterea responsabilizării instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului
Județean Ialomița;
 introducerea unor noi proceduri de evaluare a calității managementului
administrativ: prezentarea de bilanțuri publice de către instituțiile aflate în
subordinea Consiliului Județean Ialomița ;
 asigurarea calității, promptitudinii şi eficienței furnizării serviciilor publice
prin: monitorizarea şi reducerea timpului de furnizare a serviciilor către
cetățeni, stabilirea unor criterii de performanță clare (egalitate de tratament,
imparțialitate, continuitate, regularitate, transparență, amabilitate etc.);
 optimizarea calității guvernării locale prin creşterea eficienței, credibilității,
transparenței decizionale şi mărirea gradului de încredere a cetățenilor în
administrația publică județeană;
 Consolidarea unei administrații publice mai eficiente şi capabile să genereze
politici publice adecvate agendei şi nevoilor cetățenilor şi să le gestioneze în
mod eficace în scopul implementării principiilor dezvoltării durabile.
Raportul conține principiile şi obiectivele strategice prioritare avute în vedere în
anul 2009, precum şi modul în care au fost duse la îndeplinire principalele atribuții ale
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Consiliului Județean Ialomița şi ale preşedintelui acestuia prevăzute în actele normative
circumscrise domeniului administrației publice județene.
Ca autoritate deliberativă, Consiliul Județean Ialomița şi structurile sale executive şi‐
au desfăşurat activitatea în anul 2009 în conformitate cu următoarele principii:
a) principiul legalității – prin care s‐a asigurat aplicarea strictă a legislației care
reglementează activitatea administrației publice județene în toate segmentele sale, atât la
nivelul Consiliul Județean Ialomița, cât şi la instituțiile publice subordate;
b) principiul autonomiei locale, prin care, în condițiile legii, treburile publice au
fost gestionate, în numele şi interesul colectivității județului Ialomița, fiind
promovate inițiative de interes local, zonal, județean şi național şi respectate
principiile de cooperare, colaborare, solidaritate şi responsabilitate în raporturile
dintre autoritățile administrației publice locale din comunele, oraşele şi
municipiile județului Ialomița şi Consiliul Județean Ialomița;
c) principiul eficacității utilizării fondurilor publice, prin care angajarea şi
utilizarea resurselor bugetare s‐au realizat în strictă relaționare cu prevederile
bugetare aprobate, dar şi cu obiectivele Consiliului Județean Ialomița;
d) principiul transparenței administrative şi consultării cetățenilor în soluționarea
problemelor de intres public județean, prin care să fie asigurată democrația participativă şi
credibilitatea acțiunilor şi activităților publice desfăşurate, precum şi respectarea normelor
privind liberul acces la informațiile de intres public, transparența în activitatea decizională,
organizarea dezbaterilor publice, implicarea cetățenilor şi a structurilor asociative ale
acestora în luare hotărârilor Consiliului Județean Ialomița;
e) principiul responsabilității şi profesionalismului în exercitarea funcțiilor
publice , atât la nivelul consilierilor județeni, cât şi la nivelul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Ialomița şi al instituțiilor publice
subordonate, care să aducă mai multă eficiență şi rigoare în organizarea
administrației şi a managementului public județean şi să devină o pârghie a
schimbării în procesul de reformare şi modernizare a administrației publice
județene, în conformitate cu legile, regulamentele şi politicile interne, precum şi
cu exigențele europene;
f) principiul continuității demersului strategic, prin care obiectivele strategice
prioritare stabilite încă de la începutul mandatului actualului Consiliu Județean
Ialomița au fost menținute şi urmărite permanent, într‐un sistem coerent, flexibil
şi concordant cu strategiile naționale, regionale, zonale şi locale de dezvoltare
durabilă şi de modernizare a administrației publice.
Conducerea operativă a Consiliului Județean Ialomița a menținut şi urmărit cu
consecvență şi în anul 2009 aceleaşi obiective strategice prioritare din ultimii cinci ani,
ierahizate după cum urmează:
1. modernizarea infrastructurii rutiere județene;
2. reabilitarea infrastructurii destinate domeniului sănătății;
3. modernizarea şi îmbunătățirea sistemului județean al asistenței sociale;
4. sprijinirea dezvoltării durabile a unităților administrativ‐teritoriale din județ;
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5. creşterea performanței instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean
Ialomița.
Conținutul prezentului raport este structurat ținând cont de principalele competențe
ale preşedintelui şi ale Consiliului Județean Ialomița, aşa cum sunt menționate în Legea nr.
215 / 2001 privind administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
I. Una dintre principalele responsabilități ale preşedintelui Consiliului Județean
Ialomița se referă la respectarea prevederilor Constituției României, punerea în aplicare a
legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanțelor Guvernului, a
hotărârilor Consiliului Județean, precum şi a altor acte normative cu incidență asupra
activităților şi competențelor consiliilor județene.
Astfel pentru punerea în aplicarea a actelor normative în vigoare Consiliul
Județean Ialomița s‐a întrunit în anul 2009 în 12 şedințe, dintre care 7 au fost ordinare şi 5
extraordinare, în cadrul cărora au fost adoptate un număr de 86 de hotărâri, din care 21 au
fost hotărâri cu caracter normativ.
Toate aceste şedințe ale Consiliului Județean Ialomița desfăşurate în anul 2009 au
fost publice, la unele dintre ele au fost invitate persoanele interesate de domeniul dezbătut,
cărora li s‐au asigurat condițiile de participare la dezbateri. În şedințele publice s‐au
înregistrat 23 de recomandări, observații şi propuneri, din care 4 au fost incluse în deciziile
administrative adoptate.
După domeniul reglementat, structura celor 86 de hotărâri este următoarea:
Nr.
Domeniul
Total hotărâri:
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Organizarea şi funcționarea Consiliului Județean Ialomița
Buget
SF, documentații tehnico‐economice
Asocieri, parteneriate
Patrimoniu
Accesări proiecte
Regulamente
Asistență socială
Achiziții publice
Alte domenii
TOTAL

12
15
7
8
8
6
2
4
4
20
86

În exercitarea atribuțiilor conferite de lege, pe parcursul anului 2009 preşedintele
Consiliului Județean Ialomița a emis un număr de 208 dispoziții.
Hotărârile Consiliului Județean Ialomița şi dispozițiile preşedintelui acestuia au fost
duse la îndeplinire de direcțiile de specialitate şi instituțiile publice de sub autoritatea
consiliului.
II. Transparența decizională şi comunicare publică:
Pentru îndeplinirea obligațiilor instituite prin Legea nr. 52/2003, privind
transparența decizională în administrația publică, preşedintele şi Consiliul Județean
Ialomița au urmărit respectarea normelor referitoare procedura de elaborare a proiectelor
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de acte cu caracter normativ şi a celor care privesc asigurarea participării cetățenilor la
procesul de luare a deciziilor.
La elaborarea celor 21 de proiecte de hotărâri cu caracter normativ, Consiliul
Județean Ialomița a întreprins următoarele acțiuni: redactarea anunțului privind intenția
de elaborare a unor proiecte de hotărâri cu caracter normativ, redactarea proiectului de
hotărâre propus, a expunerii de motive şi a raportului direcției de specialitate, publicarea
anunțului în mass‐media locală şi pe site‐ul www. cicnet.ro şi afişarea la sediul instituției,
în Centrul de Informații pentru Cetățeni, transmiterea anunțului şi a mapelor cu proiectele
de hotărâre cu caracter normativ unor organizații non‐guvernamentale care activează la
nivelul județului Ialomița şi au solicitat în scris aceasta (Asociația pentru Transparență
Decizională TRADEC Slobozia,
Asociația pentru Alternativă şi Monitorizare
Independentă Urziceni, Patronatul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii – filiala Ialomița,
Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Ialomița), înscrierea în anunț a termenului
limită, a locului şi modalităților în care cei interesați pot trimite propuneri, sugestii sau
opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ şi specificarea
persoanei care le primeşte. Toate aceste documente de fundamentare a proiectelor de
hotărâri cu caracter normativ au fost înserate pe pagina de internet www.cicnet.ro, link –ul
„Transparența decizională”, crearea specială a acestui link, cu vizibilitate directă pe
pagina de INTERNET, fiind făcută tocmai pentru a asigura accesibilitatea utilizatorilor la
un instrument important al transparenței decizionale.
Fiecare şedință de consiliu a presupus activități conexe: întocmire ordine de zi,
anunț în presă, convocare consilieri județeni, şedințe de comisii de specialitate, colaborare
cu raportorii la întocmirea proiectelor de hotărâri, multiplicat materiale de şedință,
întocmire şi redactare proces ‐ verbal de şedință. S‐a asigurat comunicarea actelor
normative de interes public emise de Consiliul Județean Ialomița persoanelor şi
autorităților publice interesate, precum şi publicarea acestora pe site‐ul propriu şi
publicarea în Monitorul Oficial al județului Ialomița.
Din nefericire, nici în anul 2009 nu au existat solictări scrise din partea unor
asociații legal constituite sau a altei autorități publice pentru organizarea unor dezbateri
publice asupra actelor cu caracter normativ supuse spre analiză şi aprobare Consiliului
Județean Ialomița. De aceea, Consiliul Județean Ialomița a organizat, din proprie inițiativă,
la Slobozia sau pe centre zonale, dezbateri publice pe teme referitoare la aprobarea
bugetului propriu al județului Ialomița sau teme de interes județean. În cadrul acestor
dezbateri, participanții au făcut 72 de recomandări, propuneri şi sugestii de îmbunătățire a
proiectelor de hotărâri cu caracter normativ supuse dezbaterii, din care 9 au fost incluse în
proiecte.
Dezbaterile publice organizate de către Consiliul Județean Ialomița în anul 2009 au
vizat teme importante de actualitate economico‐socială pentru județul nostru. Printre cele
mai importante se numără următoarele:
 În data de 04.02.2009, în sala de şedințe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel
Perlea” Slobozia, la inițiativa conducerii operative a Consiliului Județean Ialomița
s‐a desfăşurat dezbaterea publică având ca temă “ Contextul actual şi
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perspectivele agriculturii Județului Ialomița”. La eveniment au luat parte
aproximativ 60 invitați, reprezentanți ai mediului de afaceri din agricultura
județului Ialomița, producători, instituții cu atribuții în domeniul agriculturii şi
industriei alimentare, reprezentanții mass‐media.
Cele mai importante teme abordate în cadrul acestei dezbateri au vizat:
1.Relansarea agriculturii – politică națională neutră față de conjunctura
politică.
2. Politica de subvenții – viziune strategică unitară, multianuală înțeleasă ca o
resursă strategică şi nu risipă de resurse.
3.Finanțările nerambursabile – politică județeană coerentă pentru
producătorii individuali şi structurile agricole asociative.
4.Apropierea producătorilor agricoli de cele mai moderne forme de desfacere
a produselor.
5. Mediatizarea şi promovarea cazurilor de succes din agricultura
ialomițeană:
‐ Culturi de câmp;
‐ Legumicultură;
‐ Creşterea animalelor;
‐ Industrializare.
Principalele propuneri formulate de participanți pentru îmbunătățirea
agriculturii ialomițene au fost sintetizate la nivelul Consiliului Județean.
Problemele de interes național au fost comunicate Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, iar cele care țin de nivelul județean au fost comunicate
instituțiilor deconcentrate ale acestui minister care funcționează în județul
nostru.
 Conducerea operativă a Consiliului Județean Ialomița, fidelă convingerii sale de
promovare a transparenței decizionale şi de apropiere a administrației publice locale de
cetățean, a organizat la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ din Slobozia în zilele de
6, 7, 8 şi 10 aprilie 2009 dezbateri publice pentru prezentarea rapoartelor instituțiilor
publice aflate sub autoritatea sa. Cu această ocazie consilierii județeni , reprezentanții
autorităților administrației publice, ai mass‐media locale şi cetățenii au avut posibilitatea
de a se informa cu privire la principalele activități desfăşurate în anul 2008 de către
instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean (Muzeul Național al
Agriculturii Slobozia, Muzeul Județean Ialomița, Biblioteca Județeană „Ştefan Bănulescu“
Ialomița, Centrul Județean pentru Conservarea, şi Promovarea Culturii Tradiționale
Ialomița, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ Ialomița), de către Direcția Generală
de Asistență Socială şi Protecția Copilului Ialomița şi Direcția Județeană de Evidență a
Persoanelor Ialomița.
 Dezbatere publică organizată de către Consiliul Județean Ialomița la Urziceni în
sala de şedinte a Consiliul Local având ca temă „Investiții şi proiecte publice de dezvoltare
locală” . La această reuniune, la care au participat primarii sau viceprimarii localităților
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din zona de vest a județului Ialomița, presa locală şi cetățenii din zonă, au fost prezentate
principalele obiective de investiții pe care Consiliul Județean intenționează să le realizeze
în această arie in anul 2009 si următorii .
 Dezbateri asupra bugetelor instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean
Ialomița pe anul 2009
La aceste evenimente au luat parte : conducerea operativă a Consiliului Județean
Ialomița, reprezentanții instituțiilor subordonate, consilierii județeni care fac parte din
comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița, reprezentanții consiliilor locale
din partea de vest a județului, reprezentanții mass‐media locală, reprezentanți ai unor
ONG‐uri.
 În luna iunie 2009 Consiliul Județean Ialomița a organizat o dezbatere publica
referitoare la modul în care se desfăşoară la nivelul județului nostru Programul
Guvernamental „Cornul si laptele”. La intalnire au participat reprezentanți ai
instituțiilor cu atribuții in domeniu: Instituția Prefectului, Inspectoratul Şcolar,
Direcția Sanitar Veterinara, Oficiul Județean de Protecție a Consumatorului, Direcția
de Sănătate Publică, Primăriile din județ)
Au fost respectate şi in anul 2009 obligațiile legale ale Consiliului Județean Ialomița
pentru asigurarea participării cetățenilor la procesul decizional normativ. Astfel s‐a
asigurat caracterul public al şedințelor Consiliului Județean Ialomița, spațiul necesar şi
posibilitatea cetățenilor de a se exprima în legătură cu problemele aflate pe ordinea de zi.
Minutele şedințelor publice au fost arhivate şi li s‐a asigurat atât caracterul public, prin
inserarea pe site‐ul www.cicnet.ro, acordându‐se, de asemenea, posibilitatea de a fi
accesate la cerere, în condițiile Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public.
În anul raportat nu s‐au înregistrat reclamații administrative şi plângeri la instanța
de contencios administrativ în legătură cu aplicarea şi respectarea prevederilor Legii nr.
52/2003.
Dreptul cetățeanului la informare este un drept constituțional fundamental înscris în
art. 31, alin. (1) şi (2) din Constituția României, revizuită, care îşi regăseşte reglementare
juridică şi în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi în Hotărârea Guvernului nr.123/2002 de
aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public.
Aplicarea prevederilor legale referitoare la transparența în activitatea administrației
publice se realizează de Consiliul Județean Ialomița prin Centrul de Informații pentru Cetățeni,
compartiment funcțional specializat aflat în cadrul Direcției Coordonare Organizare, care
asigură un mecanism eficient de comunicare publică, de gestionare a activităților specifice
legate de liberul acces al cetățenilor la informațiile de interes public, dar şi îndeplinirea
condițiilor de a facilita controlul cetățenesc asupra activității autorității publice pe care o
reprezentăm.
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Statistic, în anul 2009, în registrul special de evidență a solicitărilor de informații de
interes public s‐au înregistrat 53 de solicitări, cu 32% mai puține decât în anul 2008.
După structura informațiilor de interes public solicitate în anul 2009 se constată că 23
sunt din categoria informațiilor care se comunică din oficiu, 10 au vizat proiectele cu finanțare
europeană accesate sau impelemenate de Consiliul Județean Ialomița, 5 s‐au referit la probleme
diverse despre bugetul propriu al județului Ialomița, câte 4 la hotărâri ale Consiliului Județean
Ialomița şi, respectiv, la contracte, licitații şi închirieri, 2 la activitatea consilierilor județeni şi 5
la diverse evenimente culturale.
Dintre solicitanții de informații de interes public, 19 au fost persoane fizice (36%) şi 34
persoane juridice (64%), din care 11 sunt reprezentanți ai mass ‐ media.
După domiciliul solicitantului, din cele 53 de cereri de informații de interes public, 42 au
fost din afara județului Ialomița (79%), iar 11 din județ (21%).
În funcție de modalitatea de soluționare, s‐a răspuns favorabil la toate cele 53 de cereri
de informații de interes public înregistrate, neexistând motive de refuz pentru solicitările de
informații publice primite. Menționăm că ponderea cea mai mare (57%) de transmitere a
răspunsurilor o deține e‐mail‐ul, în timp ce 20 de răspunsuri s‐au transmis prin poştă sau
curierat, iar 3 prin telefon.
Apropierea administrației publice județene față de cetățean şi deschiderea
Consiliului Județean Ialomița față de contribuabili s‐a manifestat în anul 2009 şi prin
răspunsurile prompte, în termenul legal la petițiile primite.
Potrivit articolului 51 din Constituția României, dreptul la petiționare este un drept
constituțional al cetățeanului şi se exercită prin adresarea de petiții autorităților publice în
numele semnatarului sau în numele unei organizații legal constituite şi care are drept
obligație corelativă, obligația autorităților publice de a răspunde la petiții în termenele şi
condițiile stabilite de lege.
Activitatea de soluționare a petițiilor este reglementată de Ordonanța de Guvern
nr.27/2002, aprobată prin Legea nr.233/23.04.2002.
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2009 la Consiliul Județean Ialomița au fost
înregistrate un număr de 43 petiții. Dintre acestea 35 au fost adresate direct Consiliului
Județean Ialomița de către petiționari ( persoane fizice) şi 8 remise de alte instituții
(Preşedinția României, operatori economici, şcoli şi primării din județul Ialomița etc.).
O parte dintre aceste petiții au fost greşit adresate Consiliului Județean, şi în
consecință au fost transmise către autoritățile şi instituțiilor publice competente, după caz :
Instituția Prefectului Ialomița, servicii publice deconcentrate şi primării.
Clasificând petițiile şi sesizările adresate instuituției noastre în anul 2009 după
problematica abordată acestea se prezintă astfel:
 solicitări de ajutoare financiare: 10
 ajutoare materiale constand în materiale de construcții: 2
 solicitări locuri de muncă: 4
 probleme de fond funciar: 7
 solicitări de fonduri pentru alimentare cu energie electrică: 2
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 adeverințe şi copii xerox de pe documentele existente în arhiva Consiliului
Județean Ialomița: 2
 reclamații ale unor persoane față de instituțiile statului: 6
 alte domenii: 8
 petiții indreptate greşit către instituția noastră: 2
III. În legătură cu îndeplinirea atribuțiilor preşedintelui privind relația cu consiliul
județean, trebuie arătat că au fost respectate normele legale privind organizarea şi
funcționarea consiliului județean, precum şi prevederile Regulamentului de organizare şi
funcționare.
În procesul de funcționare a Consiliului Județean Ialomița şi a celor 5 comisii de
specialite ale acestuia au fost respectate condițiile legale de convocare, de stabilire a ordinii
de zi şi asigurarea publicității acesteia, de întrunire a cvorumului necesar, de desfăşurare a
şedințelor, de exercitare a votului şi de asigurare a caracterului public al şedințelor.
Au fost invitați şi au participat la şedințele Consiliului Județean Ialomița
reprezentanți ai Instituției Prefectului județului Ialomița, parlamentari din județ,
reprezentanți ai instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița,
reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate, organizațiilor non‐guvernamentale
locale şi structurilor patronale din județ, cetățeni şi mass‐media locală.
Şedințele Consiliului Județean Ialomița au fost conduse, de regulă, de preşedintele
consiliului, iar, în absența sa motivată, de unul din vicepreşedinții desemnat prin
dispoziție.
IV. Realizarea obiectivelor strategice prioritare propuse pentru anul 2009 a însemnat
asigurarea coerenței şi a unei viziuni unitare în abordarea priorităților propuse, în corelare
cu nevoile reale ale comunităților locale, resursele financiare care pot fi atrase şi cu
promovarea unui management public performant, bazat pe indicatori de performanță şi
practici compatibile cu standardele europene.
A. Şi în anul 2009 prioritatea strategică a Consiliului Județean Ialomița a continuat
să fie modernizarea infrastructurii rutiere județene, tinând cont de prevederile cuprinse în
documentul cadru adoptat în această materie şi anume „Strategia de modernizare,
reabilitare şi întreținere a căilor rutiere de comunicație din județul Ialomița”.
Transpunerea în practică a a acestui demers strategic prioritar s‐a realizat prin:
 Derularea primului proiect din Regiunea Sud Muntenia cu finanțare
nerambursabilă europeană în cadrul Programului Operațional Regional 2007‐
2013, Axa prioritară nr. 2 „Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale
şi locale”, Domeniul major de intervenție respectiv 2.1 „Reabilitarea şi
modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane‐inclusiv
construcția/reabilitarea şoselelor de centură”. Contractul de finanțare pentru
acest proiect al Consiliului Județean Ialomița intitulat “Ranforsarea şi
modernizarea drumului județean DJ 201 B, km. 0+000 / km. 19+000 pe traseul
Ciochina – Orezu – Raşi” a fost semnat încă din anul 2008, dar lucrările au
demarat în anul 2009. Proiectul are o deosebită importanța pentru județul
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nostru, modernizând la standard occidentale o arteră rutieră județeană
principală, integrand‐o rutelor de transport de nivel național şi european,
făcând legătura între județele Ialomița şi Călăraşi, facilitând accesul rapid al
cetățenilor către Autostrada Soarelui (A2) şi nodul rutier de la Lehliu şi
contribuind la procesul de dezvoltarea durabilă a comunităților locale din
zonă. Valoarea totală a proiectului este de 36.462.900,65 lei, din care valoarea
eligibilă însumează 30.024.396,34 lei şi este finanțată prin Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR) – 25.971.102,83 lei, bugetul național – 3.452.805,58
lei şi cofinanțarea asigurată de beneficiar de 600.487,93 lei.
Pentru lucrările efectuate de agentul economic care a câştigat licitația
publică la drumul județean DJ 201 B, km. 0+000 / km. 19+000 pe traseul
Ciochina – Orezu – Raşi s‐au efectuat decontări în anul 2009 în valoare de
6.123.767 lei;
În anul 2009 s‐au finalizat lucrările de reabilitare şi modernizare a drumului
județean DJ 212 –Feteşti – Țăndărei, etapa I (km. 100+915 ‐ 105+915 şi km.
76+900 ‐ 83+075), drumul fiind încadrat în capitolul drumuri județene pe ruta
de tranzit de interes interjudețean şi național cu prioritate de gradul I. Valoarea
totală decontată de către Consiliul Județean Ialomița pentru această lucrare se
cifrează la suma de 15.811.006 lei.
În zona de est a județului Ialomița au fost demarate lucrările de executie în
vederea reabilitării şi modernizării drumului județean D.J. 212 Mihail
Kogalniceanu‐DN 2A (km 68+295 ‐ 72+182); Fetesti‐Tandarei: etapa II (km
83+075 ‐100+915), care vor continua şi in anul 2010. Valoarea decontată în anul
precedent pentru lucrările efectuate se ridică la suma de 9.265.709 lei.
Conducerea operativă a Consiliului Județean Ialomița a promovat o politică de
dezvoltare echilibrată a întregului teritoriu al județului, realizând de asemenea
investiții importante în infrastructura de transport şi în zona de vest a județului
nostru.
Astfel s‐au realizat ample lucrări de reabilitare şi modernizare a
drumului județean DJ 201 A – Coşereni – Moldoveni – Patru Frați – Adîncata –
limită județul Prahova, decontându‐se până la data de 31 decembrie 2009 o
sumă de 10.074.437 lei, din care 5.014.050 lei pentru tronsonul I şi 4.910.387 lei
pentru al II‐lea tronson de drum.
De asemenea au continuat lucrările de modernizare a podului peste râul
Ialomița, la Albeşti – Andrăşeşti, DJ 306 ‐ km 37+600, realizându‐se decontarea
lucrărilor în sumă de 1.380.677,15 lei, pâna la finele anului 2009.
reparații curente, întreținerea şi modernizarea drumurilor județene;
realizarea unor documentații tehnice care stau la baza realizării unor viitoare
lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor județene. Astfel în anul 2009
s‐au comandat şi aprobat prin hotărâri ale Consiliului Județean: S.F.
Modernizare DJ 101B tronson Maia‐Adancata, S.F. Modernizare DJ 201 tronson
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Marculesti‐Saveni‐Suditi, S.F. Modernizare DJ 201 Borduselu‐Albesti‐Buesti, SF
Modernizare DJ 306 Albeşti ‐ Andrăşeşti.
B.
A doua prioritate strategică a Consiliului Județean Ialomița o reprezintă
reabilitarea infrastructurii destinate domeniului sănătății, iar pentru anul 2009 aceasta a
însemnat realizarea de investiții care privesc:
 “Amenajarea şi extinderea Unității de Primire Urgențe – Spitalul Județean de
Urgență Slobozia”, cu o valoare totală estimată de 1.599.870 lei, conform
Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 41/2009, lucrare având o arie
construită de 468,15 mp şi o arie utilă de 410,35 mp. În anul 2009 pentru
lucrările realizate la acest obiectiv de investiții publice Consiliul Județean
Ialomița a decontat constructorului o sumă de 690.944 lei
 Demararea investiției de consolidare a clădirii Spitalului de Urgenta Slobozia
corpurile C,D,E – etapa I, cheltuindu‐se o sumă de 181.881 lei;
 Amenajare pavilioane A, B si C din cadrul Centrului de Asistenta Medico‐
Sociala Fierbinti este o altă lucrare semnificativă realizată în anul 2009, pentru
care s‐a investit suma de 319.926 lei ;
C. Modernizarea şi îmbunătățirea sistemului județean al asistenței sociale s‐a
concretizat în anul 2009 în realizarea următoarelor obiective investiționale ale Direcției
Generale pentru Asistență Socială şi Protecția Copilului Ialomița:
 extinderea capacității Căminului pentru persoane vârstnice „Ing. Vadim Rusu”
Balaciu, prin construirea unui nou pavilion cu 24 de locuri, valoarea lucrărilor
executate în anul raportat fiind de 1.233.684 lei ;
 Lucrări de reparatii capitale la liftul pentru persoane si liftul pentru alimente
din cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta Slobozia, care au presupus
investiții în valoare de 79.236 lei.
D. Sprijinirea dezvoltării durabile a unităților administrativ‐teritoriale din județ se
circumscrie prevederilor art. 91, alin.(3), lit.d din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte
acte normative care privesc rolul şi locul autorității administrației publice județene în acest
domeniu.
Una din atribuțiile principale din acest domeniu pentru Consiliul Județean Ialomița
se referă la necesitatea de a elabora, împreună cu consiliile locale din teritoriu,
strategii şi programe de dezvoltare economico‐socială pe termen mediu şi lung.
Unul dintre programele Uniunii Europene prin care se finanțează realizarea de
strategii de dezvoltare este Programul Operațional „Dezvoltarea capacității
administrative”‐ PO DCA – ce are ca obiectiv general crearea unei administrații publice
mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio‐economic al țării, având ca perioadă de
implementare anii 2007 – 2013.
Încă din anul 2008 Consiliul Județean Ialomița a depus o cerere de finanțare la
Ministerul Administrației şi Internelor, Autoritatea de Management pentru POS DCA
pentru Axa prioritară 1‐ „Îmbunătățiri de structură şi proces ale managementului ciclului
de politici publice”‐ Domeniul major de intervenție 1.1.‐ „Îmbunătățirea procesului de
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luare a deciziilor la nivel politico‐administrativ ‐ Strategii de dezvoltare locală”. Obiectivul
specific al Domeniului major de intervenție 1.1.menționat este de a dezvolta capacitatea de
formulare a politicilor publice, capacitatea de a realiza o mai bună reglementare şi
planificare strategică şi de a dezvolta parteneriate interinstituționale.
Pentru a valorifica o asemenea oportunitate, Consiliul Județean Ialomița a depus
cererea de finanțare cu titlul „Document Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio –
Economică şi Demografică a teritoriului județului Ialomița, pe perioada 2009 – 2013, cu
orizont 2013 – 2020. Realizarea Strategiei de dezvoltare a județului Ialomița”.
Scopul principal al acestui proiect îl reprezintă elaborarea “Strategiei de dezvoltare
a județului Ialomița pentru perioada 2009‐2020” şi stabilirea unor priorități de intervenție
sectoriale, în concordanță cu problemele, necesitățile şi constrângerile identificate la nivel
local şi cu prevederile documentelor programatice naționale, regionale şi județene,
obiectivul general fiind reprezentat de dezvoltarea capacității de formulare a politicilor
publice pentru dezvoltarea urbană şi economică la nivelul județului Ialomița, prin
intermediul implementării unui proces participativ de planificare strategică.
Acest proiect a fost declarat eligibil, s‐a semnat contractual de finanțare, iar perioada
de implementare este 13.08.2009 ‐13.10.2010.
Bugetul total al proiectului are costuri de 1.141.438,73 lei, din care eligibilă este
suma de 967.907,50 lei şi 173.531,23 lei cheltuieli neeligibile. Din valoarea eligibilă, asistență
financiară nerambursabilă este de 822.721,38 lei (85% din costurile eligibile) din Fondul
Social European, 125.827,97 lei (13% din costurile eligibile) din bugetul național, în timp ce
suma reprezentând contribuția solicitantului este 19.358,15 lei (2% din costurile eligibile),
care trebuie asigurată din bugetul județului Ialomița în anii de implementare a proiectului.
Implementarea unui asemenea proiect de elaborare a strategiei de dezvoltare a
județului Ialomița pe termen mediu – 2009 ‐ 2013, şi cu o proiecție pentru anii 2013 – 2020
este de o importanță deosebită atât pentru Consiliul Județean Ialomița, cât şi pentru
celelalte autorități ale administrației publice locale, deoarece va asigura coerența strategică
necesară pentru ca, prin politici locale de dezvoltare durabilă şi promovarea ulterioară de
proiecte sectoriale susținute din fondurile europene, să se asigure standarde europene de
viață colectivităților din județul Ialomița.
În cadrul procupărilor pentru elaborarea unor strategii sectoriale se înscrie şi
elaborarea „Planul de Investiții pe Termen Lung pentru perioada 2008 – 2038 privind
managementul integrat al deşeurilor în județul Ialomița”, document elaborat de
Ministerul Mediului. Obiectivul general al acestui proiect este de a dezvolta oportunități
de îmbunătățire a managementului deşeurilor la nivelul județului în vederea unor
finanțări viitoare prin fondurile europene – FEDER. Aceasta include elaborarea întregii
documentații necesare (Plan Investiții pe termen lung, studii de fezabilitate, analize cost‐
beneficiu), precum şi implementarea unei proceduri de ofertare reuşite.
Acest Plan de Investiții a fost aprobat de Consiliul Judetean Ialomita prin H.C.J nr.
46/15.07.2009. Planul identifică, pentru o perioada de 30 de ani, măsurile necesare pentru
realizarea unui sistem integrat de management al deşeurilor solide în județul Ialomița, în
conformitate cu obligațiile legale.
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Începând din luna din noiembrie 2008, în baza unui parteneriat cu caracter
interjudețean şi interregional, se implementează proiectul cu finanțare europeană
nerambursabilă „Metode moderne de ocupare pentru mediul rural din județele Tulcea şi
Ialomița”, prin Fondul Social European, Programul Operațional ‐ Dezvoltarea Resurselor
Umane, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de
intervenție 5.2. „ Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce
priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forței de muncă”.
Cererea de finanațare a avut ca solicitant Asociația de Dezvoltare Durabilă a
județului Tulcea, iar ca parteneri Consiliul Județean Tulcea, Consiliul Județean Ialomița şi
Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Tulcea.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 35 de comune din județul Tulcea şi 20 de
comune din județul Ialomița : Borduşani, Bucu, Ciulnița, Coşereni, Munteni Buzău,
Colelia, Cosâmbeşti, Ciochina, Făcăeni, Giurgeni, Gura Ialomiței, Mărculeşti, Mihail
Kogălniceanu, Movila, Ograda, Reviga, Săveni, Stelnica, Sudiți şi Vlădeni.
Consiliul Județean Ialomița a fost de acord cu implementarea acestui proiect pe raza
județului nostru datorită gradului scăzut de ocupare a forței de muncă, în special în
mediul rural, nevoia de a identifica tendințele reale privind ocupațiile din spațiul rural,
diversificarea şi lărgirea activitățiilor care rezidă sau se pot preta la specificul fiecărei
comune, implicarea autorităților publice locale pentru definirea de strategii coerente de
dezvoltare durabilă, care să includă şi segmentul forței de muncă. Totodată prin acest
proiect s‐a avut în vedere dezvoltarea parteneriatelor interjudețene şi interregionale, prin
promovarea şi implementarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă, cât şi prin alte
forme de colaborare.
Proiectul urmăreşte integrarea pe piața muncii a forței de muncă neocupate din
mediul rural, cu accent pe grupurile dezavantajate şi persoanele din agricultura de
subzistență, prin creşterea competitivității, atractivității şi motivației acesteia pentru a
presta activități salariale în domenii non‐agricole şi pentru activități antreprenoriale, în
vederea îmbunătățirii gradului de ocupare.
Valoarea totală a proiectului este de 1.996.888 lei, din care 1.956.888 lei reprezintă
contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene, iar 62.000 lei, cheltuieli eligibile şi
neeligibile asigurate prin cofinanțare de parteneri.
Câteva dintre cele mai importante rezultate aşteptate ale proiectului vizează
informarea a 1500 de persoane din județele Ialomița şi Tulcea asupra oportunităților
curente de pe piața muncii, instruirea a 100 de persoane din mediul rural în „Inițierea şi
dezvoltarea unei afaceri”, 500 de persoane din mediul rural instruite în tipurile de cursuri
de formare profesională identificate în cadrul proiectului, 1000 de persoane din mediul
rural instruite în tehnici de căutare a unui loc de muncă, realizarea unei baze de date şi a
unei pagini web regionale cu cereri şi oferte de muncă pentru mediul rural din cele două
județe.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii bugetului de stat pentru anul 2009,
Consiliul Județean Ialomița a repartizat unităților administrativ‐teritoriale din teritoriu
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sume de echilibrare a bugetelor locale şi pentru cofinanțarea unor proiecte de dezvoltare
de interes local sau zonal, în vederea dezvoltării economico‐sociale durabile a
comunităților ialomițene.
Un indicator care poate releva o latură a tendinței dezvoltării economico‐sociale a
localităților județului Ialomița este dată de statistica îndeplinirii atribuției preşedintelui
Consiliului Județean Ialomița de a emite şi elibera acte de autoritate urbanistică, avize şi
acorduri. Astfel, în anul 2009 au fost eliberate 231 de certificate de urbanism şi 68 de
autorizații de construire. Analiza autorizațiilor de construire reține că ele au fost solicitate
de 37 agenți economici (54 %) şi 31 autorități publice locale (46 %). Luând în considerare
amplasamentul viitoarelor construcții acestea se situează în 56 de localități din toate
zonele geografice ale județului, iar valoarea totală a investițiilor promovate de solicitanți
depăşeşte suma de 155.192.889 lei. Investițiile propuse prin autorizațiile de construire
vizează construcții pentru construcții de complexe agricole, exploatații agricole şi piscicole,
reabilitarea şi modernizarea de drumuri județene şi locale, dezvoltarea rețelelor de
telefonie mobilă şi a rețelelor de gaze naturale, montaj turnuri meteorologice, reabilitarea
unor diguri de importanță locală, reabilitarea şi extinderea rețelelor electrice, construirea
de depozite şi stații locale pentru colectarea, selectarea şi depozitarea deşeurilor.
Punerea în operă a acestor investiții demonstrează preocuparea mediului local de
afaceri şi a autorităților administrației publice locale de a găsi soluții alternative pentru
stabilizarea afacerilor şi a profitului prin noi oportunități, care să absoarbă forța de muncă
disponibilă, să aducă venituri suplimentare la bugetele locale şi să contribuie la
modernizarea localităților şi reducerea disparităților de dezvoltare dintre comunitățile
noastre.
Din programul investițional al Consiliului Județean Ialomița, în anul 2009 se rețin şi
următoarele obiective: finalizarea lucrărilor de consolidare şi refuncționalizare a Palatului
Administrativ al județului Ialomița ( 2.093.203 lei ), finalizarea obiectivului reparații
capitale la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” (203 mii lei), recepția obiectivului
Baza de cercetare şi expunere muzeală Oraşul de Floci ‐ Giurgeni (450 mii lei decontat în
anul 2009).
V. În legătură cu formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor
publice locale şi exercitarea atribuțiilor de ordonator principal de credite, trebuie reliefat
faptul că, în anul 2009, Consiliul Județean Ialomița şi consiliile locale din municipiile,
oraşele şi comunele din teritoriu au respectat prevederile Legii nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, ale legii bugetului de stat pe anul 2009 şi ale
celorlalte acte normative de reglementare în domeniul finanțelor publice locale.
Ca ordonotar principal de credite, preşedintele Consiliului Județean Ialomița a
urmărit să fie aplicate cu strictețe normele legale de întocmire a proiectului bugetului
județului Ialomița şi a rectificărilor bugetare pe anul 2009, a contului de încheiere a
exercițiului bugetar din anul 2008 şi să le supună aprobării Consiliului Județean Ialomița.
A fost respectată clasificația bugetară, economică şi funcțională, s‐a corelat angajarea,
lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor din fondurile publice cu existența
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prevederilor bugetare, sursa de finanțare, cadrul legal pentru acea cheltuială şi viza
prealabilă de control financiar – preventiv. Au fost analizate permanent sursele de venituri
ce pot fi mobilizate la nivelul fiecărei unități administrativ – teritoriale şi cheltuielile
bugetelor locale pentru ca repartizarea alocațiilor bugetare să se facă în concordanță cu
obiectivele şi programele fiecărei comunități, să fie realizați indicatorii de performanță şi să
se asigure integritatea şi administrarea eficientă a bunurilor publice şi private ale județului
Ialomița.
În anul 2009, bugetul propriu al județului Ialomița a fost de 109.367.750 lei, atât la
venituri, cât şi la cheltuieli. Această sumă este reprezentată de prevederile definitive
influențate de rectificările bugetare care au survenit pe parcursul anului fiscal 2009.
Încasările realizate la bugetul propriu al județului Ialomița în anul de raportare s‐au cifrat
la 106.574.952 lei, însemnând un procent de colectare de 97,45 %, iar plățile efectuate au
fost în sumă de 97.509.102, adică 91,40%.
Execuția bugetului local din anul 2009 este următoarea:
Nr.
crt.

0

I

II
III

Denumirea
Indicatorului

1

Prevederi
bugetare
definitive

Incasari
realizate

Pondere
incasari in
prevederi
bugetare

‐ lei ‐

‐ lei ‐

(col.3/col.2)

2

VENITURI TOTALE
din care:
VENITURI CURENTE, din care:
‐ Venituri fiscale, din care:
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate de consiliul judetean pentru
echilibrarea bugetelor locale
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru actiuni transferate sau noi cheltuieli publice
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru drumuri
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
‐ Venituri nefiscale
Venituri din proprietate
Venituri din prestari servicii si alte activitati
Diverse venituri
Amenzi, penalitati si confiscari
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
VENITURI DIN CAPITAL (valorificarea unor bunuri)
SUBVENTII
Finantare program pietruire drumuri si alimentare cu apa
Subventii buget de stat catre bugetele locale FEN
postaderare

15

3

4

Pondere
in total
venituri

5

109.367.750

106.574.952

97,45%

100,00%

67.175.000
62.808.000
24.145.000
16.573.000
7.572.000

66.230.414
61.626.885
23.989.103
16.465.591
7.523.512

98,59%
98,12%
99,35%
99,35%
99,36%

62,14%
57,82%

38.278.000
23.387.000

37.381.776
22.490.776

97,66%
96,17%

4.600.000

4.600.000

100,00%

10.291.000

10.291.000

100,00%

385.000

256.006

66,50%

4.367.000
4.252.000
35.000
40.000
5.000
35.000
40.000
31.424.750
3.697.750
674.000

4.603.529
4.588.159
12.160
488
1.222
1.500
‐
30.926.894
3.697.743
217.383

105,42%
107,91%
34,74%
1,22%
24,44%
4,29%

4,32%

98,42%
100,00%
32,25%

29,02%
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IV

Cap.

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLATILOR
EFECTUATE
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Fondul Social European
Denumirea
Indicatorului

27.053.000
10.728.000
10.534.000
194.000
Credite
bugetare
definitive
‐ lei ‐

0

5102
5402
5502
6002
6102
6502
6602

1
CHELTUIELI TOTALE
din care:
Autoritati publice si actiuni externe
Alte servicii publice generale
Dobanzi
Aparare
Ordine publica si siguranta nationala
Invatamant
Sanatate

6702

27.011.768
9.417.644

99,84%
87,78%

9.9417.644
‐
Plati
efectuate

89,40

‐ lei ‐

Pondere
plati in
credite
bugetare

8,84%

Pondere
in total
cheltuieli

(col.3/col.2)

2
109.367.750

3
97.509.102

4
91,40%

5
100,00%

7.856.000
1.151.500
801.000
260.000
101.000
7.138.000
1.880.000
7.586.000

5.634.659
632.292
708.332
220.451
78.568
6.695.683
1.202.465
7.201.093

71,72%
54,91%
88,43%
84,79%
77,79%
93,80%
63,96%
94,93%

5,78%
0,65%
0,73%
0,23%
0,08%
6,86%
1,23%
7,39%

45.839.000
106.500
766.000
35.882.750

45.157.801
25.000
454.845
29.497.913

98,51%
23,47%
59,38%
82,21%

46.31%
0,02%
0,47%
30,25%

Cultura, recreere si religie
6802
7002
8002
8402

Asigurari si asistenta sociala
Locuinte , servicii şi dezvoltare publica
Actiuni generale economice, comerciale si de munca
Transporturi

Din datele statistice prezentate anterior, rezultă că în structura veniturilor ,
preponderente – 57,82% ‐ sunt veniturile fiscale (impozitul pe profit, cote şi sume defalcate
din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, taxe pe utilizarea
bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activități) şi subvențiile
(29,02%), în timp ce veniturile nefiscale au inregistrat o usoară creştere față de anul
precedent , ajungând la un procent de 4,32 %, față de 2,11% înregistrat în anul fiscal 2008.
În privința cheltuielilor totale, şi în anul 2009 cheltuielile pentru asigurări şi asistență
socială (46,31%) au ponderea cea mai mare, urmate de alocațiile pentru reparația,
întreținerea şi modernizarea drumurilor județene ( 30,25%) si de cheltuielile pentru
capitolul de cultura, recreere si religie (7,39%).
Sumele cheltuite în anul 2009 pentru realizarea principalelor obiective cuprinse în
lista de investitii aprobată de către Consiliul Judetean Ialomița o data cu bugetul propriu al
județului se prezintă astfel:
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181.881 lei

Consolidare Spital de Urgenta Slobozia corp C,D,E – etapa I
2.093.203 lei

Consolidare (refunctionalizare) sediu Palat administrativ al judetului
690.944 lei

Amenajare si extindere unitati de primire urgente
Reabilitarea si modernizarea D.J. 212 Fetesti ‐Tandarei ‐ etapa I (km 100+915 –

1.196.894 lei

105+915 si km 76+900 – 83+075)
Dezvoltare si modernizare Parc de afaceri in Municipiul Urziceni
Modernizare D.J. 201A Cosereni – Moldoveni ‐ Patru Frati – Adincata ‐ limita

45.175 lei
5.014.050 lei

judetului Prahova – tronson I: D.N. 2A – Patru Frati (km 0+000 – 9+500)
150.000 lei

P.A.T.J. – sectiune zone de risc natural (studiu)
Modernizare D.J. 201A Cosereni‐Moldoveni‐Patru Frati‐Adancata‐limita judet

4.910.387 lei

Prahova‐tronson II:Patru‐Frati‐limita jud. Prahova km(9+500‐18+750)
Modernizarea pod peste Ialomita la Albesti‐Andrasesti D.J. 306 (km 37+600)

3.122.346 lei

Modernizare D.J. 212 Mihail Kogalniceanu‐DN 2A (km 68+295 ‐ 72+182);Fetesti‐

9.265.709 lei

Tandarei:ETAPA II (km 83+075 ‐100+915)
43.025 lei

Modernizare DJ 306 tronson Albesti‐Andrasesti
Extindere Camin de Batrani Balaciu – constructie imobil in incinta caminului

1.233.684 lei

pentru Persoane Varstnice
S.F. Modernizare DJ 101B tronson Maia‐Adancata

33.046 lei

S.F. Modernizare DJ 201tronson Marculesti‐Saveni‐Suditi

46.291 lei

S.F. Modernizare DJ 201 Borduselu‐Albesti‐Buesti

45.601 lei

Centrul deIngrijire si Asistenta Slobozia Reparatie capitala lift personae si lift

79.236 lei

alimente
Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”‐Sala multifunctionala‐reamenajare

203.102 lei

interioara si restructurare functionala
Strategia de dezvoltare a judetului Ialomita (PODCA/FSE)
Amenajare pavilioane A, B si C Centrul de Asistenta Medico‐Sociala Fierbinti
Ranforsare si modernizare DJ 201B ciochina‐Orezu‐Rasi(POR/ FEDR)
Reabilitarea si punerea in valoare a zonei de interes arheologic prioritar Orasul de

95.744 lei
319.926 lei
6.123.767 lei
449.984 lei

Floci – baza de cerectare si expunere muzeala – Muzeul Judetean
Dotari independente –autoritati executive si institutii subordonate(aparatura
birotica, licente, obiecte muzeale, sistem panouri fotovoltaice, centrala telefonica,

17
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instalatii climatizare etc .)

VI. O altă atribuție importantă a preşedintelui Consiliului Județean Ialomița în
calitate de ordonator principal de credite, o reprezintă gestionarea resursele umane,
existente atât în aparatul de specialitate, cât şi în instituțiile publice de interes județean
aflate sub autoritatea sa. Consiliul Județean Ialomița
a aprobat prin hotărârea
nr.36/30.06.2009, organigrama, funcțiile publice şi statul de funcții pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Ialomița, precum şi organigrama şi statul de funcții
pentru instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, având în vedere cadrul
legal existent în materie, cât şi resursele bugetare alocate.
Resursele umane aprobate prin organigramele aferente anului 2009 au fost:
Nr. Denumirea instituției
crt.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Total
posturi

Consiliul Județean Ialomița
Direcția Județeană de Evidența
a Persoanelor Ialomița
Biblioteca Județeană „Ştefan
Bănulescu” Ialomița
Centrul Județean pentru
Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiționale Ialomița
Centrul Cultural UNESCO
„Ionel Perlea” Ialomița
Muzeul Național al Agriculturii
Slobozia
Muzeul Județean Ialomița
Direcția Generală de Asistență
Socială şi Protecția Copilului
Ialomița
Centrul de Asistență Medico‐
Socială Fierbinți‐Targ
TOTAL

din care :
Funcții de Funcții
Personal
demnitate publice
contractual
publică
126
3
104
19
27
‐
25
2
27

‐

‐

27

20

‐

‐

20

18

‐

‐

18

33

‐

‐

33

31
632

‐
‐

‐
‐

31
632

21

‐

‐

21

935

3

129

803

Ocuparea funcțiilor publice s‐a făcut prin recrutare pe bază de concurs. În anul 2009,
în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița s‐au făcut 3 angajări, 1
functionar public s‐a transferat la cerere, în timp ce 2 salariați şi‐au încetat raporturile de
serviciu.
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În instituțiile şi serviciile publice ale Consiliului Județean Ialomița numărul de
personal din anul 2009 a rămas la nivelul din anul precedent, acoperindu‐se atribuțiile şi
competențele ce trebuie îndeplinite de aceste instituții.
VII. Îndeplinirea atribuțiilor de gestiune a patrimoniului, stabilite în secțiunea 1 a
cap. XII din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, vizează
gestionarea patrimonului public şi privat al județului Ialomița. Pentru aceasta, şi în anul
2009, s‐a urmărit inventarierea, administrarea şi evidența bunurilor ce aparțin, potrivit
legii, domeniului public şi privat județean, precum şi respectarea procedurilor privind
concesionarea, închirierea, vânzarea sau darea în administrare a unor bunuri din domeniul
public şi privat al județului.
Aplicând prevederile Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul
Ministrului Finanțelor Publice nr.2861 din 9 octombrie 2009, prin Dispoziția
nr.174/30.10.2009, preşedintele Consiliului Județean Ialomița a dispus inventarierea
generală anuală a bunurilor din domeniul public şi privat al județului aflate în
administrarea directă, cât şi în administrarea instituțiilor subordonate Consiliului Județean
Ialomița.
Inventarierea s‐a realizat în perioada 01.11.2009 – 30.11.2009, rezultatele
inventarierii stabilindu‐se prin compararea datelor constatate faptic cu evidența scriptică
din contabilitate. Au fost inventariate terenuri, mijlocae fixe, licențe, active corporale şi
necorporale aflate în curs de execuție, participații la capitatul social al unor societăți
comerciale, obiecte de inventar, materiale, timbre fiscale şi poştale, bonuri de cantități fixe
de carburanți, obligațiile Consiliului Județean Ialomița, celelalte elemente de activ şi pasiv.
Valoarea totală a patrimoniului inventariat este de 352.407.971,86 lei, din care
351.947.170,57 lei este valoarea patrimoniului gestionat direct de Consiliul Județean
Ialomița, 275.798,69 lei este valoarea patrimoniului administrat de Centrul Militar Județean
Ialomița, iar 185.002,60 lei reprezintă valoarea patrimoniului administrat de Inspectoratul
pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu” Ialomița. Prin procesul – verbal de
inventariere nr. 8913/30.11.2009, comisia de inventariere a făcut şi o serie de propuneri
rezultate din procesul inventarierii. Procesul‐verbal privind rezultatele inventarierii
patrimoniului Consiliului Județean Ialomița pe anul 2009 a fost aprobat de ordonatorul
principal de credite.
Fiind de un interes mai larg, este oportun să fie prezentat modul de utilizare a
suprafaței de 8697,62 ha. aflată în patrimoniul privat al județului Ialomița, conform
inventarierii de la sfârşitul anului 2008:

Localitatea

Giurgeni

Total
suprafață
ha.
4.201,53

Suprafață
concesionată
ha.
3.559,34
19
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‐
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ha.
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Gura Ialomiței
1.879,09
421,85
‐
1.457,24
Vlădeni
2.617,00
2.364,06
23,10
229,84
TOTAL
8.697,62
6.345,25
23,10
2.329,27
Au fost încheiate: 1 contract de concesiune pe suprafețele situate în zona Giurgeni, 3
contracte de concesiune pe suprafețele de teren situate în zona Gura Ialomiței şi 4 contracte
de concesiune în zona Vlădeni. Durata concesiunii este cuprinsă între 5 şi 30 de ani.
Specificitatea concesiunilor din anul 2009 este dată de nivelul destul ridicat al redevenței la
care au fost adjudecate contractele de concesiune, în comparație cu anii precedenți.
VIII. Îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea şi funcționarea aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Ialomița are ca temei legal prevederile art. 102 alin.
(3.) coroborat cu art. 103 alin (1.) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că aparatul de specialitate
al Consiliului Județean Ialomița se află în subordinea şi conducerea preşedintelui.
La fel ca în anii precedenți şi în anul 2009, aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Ialomița a asigurat îndeplinirea următoarelor atribuții şi competențe conferite de
lege şi specificate în Regulamentul de organizare şi funcționare:
 aplicarea şi punerea în executare a prevederilor legale în materie de
administrație publică județeană;
 elaborarea documentelor de fundamentare (rapoarte ale direcțiilor de specialitate,
expuneri de motive) ale hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Ialomița şi a
dispozițiilor emise de preşedintele acestuia, precum şi ducerea lor la îndeplinire;
 elaborarea de studii, prognoze, strategii, programe, rapoarte, referate, analize,
sinteze, statistici şi alte documente prin care să fundamentează legalitatea,
oportunitatea şi necesitatea deciziilor administrative al ale autorității;
 implementarea proiectelor cu finanțare europeană aprobate pentru Consiliul
Județean Ialomița în calitate de solicitant sau partener, prin asigurarea
managementului proiectelor de personalul de conducere şi de execuție din
aparatul de specialitate;
 elaborarea şi fundamentarea proiectelor de buget propriu al județului în toate
etapele, în condiții de echilibru bugetar, potrivit legii finanțelor publice locale şi
efectuarea lucrărilor de analiză şi sinteză bugetară necesare în procesul de luare a
deciziilor la nivelul conducerii operative;
 fundamentarea deciziilor din domeniul urbanistic şi amenajarea teritoriului;
 acordarea, la cerere, de asistență tehnică, juridică, economică, financiară
consilierilor
județeni, comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița, consiliilor
locale din teritoriu, primarilor şi secretarilor unităților administrativ‐teritoriale,
instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Ialomița, precum şi
cetățenilor;
 gestionarea resurselor umane şi financiare în concordanță cu programele,
proiectele,
activitățile şi obiectivele Consiliului Județean Ialomița;
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 reprezentarea intereselor județului şi ale Consiliului Județean Ialomița în
raporturile cu
persoane fizice sau juridice de drept public şi privat, din țară şi străinătate, în
limita competențelor stabilite de preşedintele Consiliului Județean Ialomița,
precum şi în justiție;
 Stimularea accesului liber la informațiile de interes public, asigurarea
transparenței administrative şi participării active a cetățenilor la adoptarea
deciziilor de interes public județean;
 eficientizarea managementului public şi adaptarea practicilor administrative la
standardele europene.
Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița a cuprins in
anul 2009 un numar de 4 direcții de specialitate (Direcția Coordonare Organizare, Direcția
Buget Finanțe, Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice şi Direcția
Achiziții şi Patrimoniu) şi 2 compartimente distincte: Consilieri Preşedinte şi Audit Public
Intern. La rândul lor, direcțiile de specialitate sunt structurate pe servicii şi compartimente
de specialitate, care să conducă la îndeplinirea atribuțiilor şi responsabilităților legale ale
Consiliului Județean Ialomița. Prin organigramă au fost stabilite competențele legale de
coordonare şi îndrumare a unor structuri organizatorice din cadrul aparatului de
specialitate sau instituțiilor subordonate de către vicepreşedinții Consiliului Județean
Ialomița şi secretarul județului Ialomița, competențe delegate prin dispoziția preşedintelui.
Perfecționarea profesională aduce un plus valoare prin faptul că acordă fiecărei
persoane posibilitatea de a se dezvolta armonios, în acord cu propriile nevoi profesionale
dar şi cu obiectivele instituționale.
Contextul actual social, economic şi politico‐instituțional, instituie obligativitatea
racordării întregului sistem al administrației publice la o realitate a austerității financiare,
precum şi la o restructurare profundă a administrației publice centrale şi locale. Cu toate
acestea, formarea continuă a personalului din administrația publică, în vederea creşterii
performanțelor profesionale rămâne un obiectiv susținut prin politicile, strategiile şi
reglementările specifice domeniului funcției publice.
Necesarul de formare profesională a fost identificat în rapoartele de evaluare a
performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici si completat cu
necesarul de formare profesionala rezultat din modificările legislative în domeniile de
competență ale funcționarului public, precum şi din modificări ale fişei postului.
Unul din elementele importante ale planului anual de perfecționare profesională, cu
relevanță pentru perioada februarie – decembrie 2009, l‐a reprezentat domeniile de
perfecționare profesională, identificate în urma evaluării performanțelor profesionale
individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2008.
În formularul „Raport de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale
funcționarilor publici”, aflat în Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici,
există secțiunea distinctă pentru completarea programelor de instruire recomandate a fi urmate
în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea, secțiune care reflectă opinia
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superiorului ierarhic direct al funcționarului public evaluat cu privire la necesitățile de
instruire ale funcționarilor publici din subordine, urmare a evoluției anuale, şi prin
raportare la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite anterior şi care, în
cadrul interviului, se poate modifica astfel încât să asigure compatibilizarea nevoilor de
instruire ale persoanei cu nevoile de dezvoltare instituțională.
Planul anual de perfectionare al functionarilor publici din cadrul Consiliului
Judetean Ialomita si al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Ialomita, care cuprinde
domeniile de perfectionare profesionala, avizul favorabil cu obiectiuni al Comisiei Paritare,
precum si sumele alocate in acest sens, a fost transmis Agentiei Nationale a Functionarilor
publici dupa aprobarea bugetului si in formatul standard impus de Ordinul ANFP nr.
13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor
privind planul anual de perfecționare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii
funcționarilor publici.
Din sumele alocate pentru instruirea functionarilor publici pe anul 2009, in valoare
de 15000 lei, s‐au cheltuit 5837,49 lei, beneficiarii de programe de perfectionare fiind u
funcționar public de conducere şi 3 funcționari publici de executie.
Totodata, exista 1 functionar public de conducere şi trei de executie care au fost
beneficiari de programe de perfectionare ale caror costuri s‐au suportat din fonduri externe
institutiei si anume, de catre furnizorii de programe de perfectionare.
Întrucât atribuțiile generale ce trebuie îndeplinite au fost prezentate mai sus, în
această parte a raportului vor fi detaliate atribuțiile specifice şi relevante ale direcțiilor de
specialitate, prin care acestea concură la realizarea atribuțiilor instituției publice.
A. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Coordonare Organizare a vizat:
 gestionarea activităților de pregătire şi desfăşurare a şedințelor Consiliului
Județean Ialomița şi ale comisiilor de specialitate, evidența hotărârilor adoptate de
Consiliul Județean Ialomița şi a dispozițiilor emise de preşedintele acestuia, precum şi a
modului de îndeplinire a lor;
 pregătirea şi transmiterea dosarului cu actele de autoritate adoptate de Consiliul
Județean Ialomița, Instituției Prefectului județului Ialomița, pentru exercitarea controlului
de legalitate;
 îndeplinirea atribuțiilor de natură juridică ( reprezentarea în instanțele
judecătoreşti a județului şi a Consiliului Județean Ialomița, avizarea pentru
legalitate şi ținerea evidenței contractelor economice, întocmirea de acte adiționale,
asigurarea, la cerere, a asistenței juridice şi tehnice de specialitate);
 gestionarea relației şi comunicării publice, prin Centrul de Informații pentru
Cetățeni, înceea ce priveşte liberul acces la informațiile de interes public, transparența
decizională, soluționarea petițiilor, relația cu mass‐media, registratura generală. Au fost
trimise 19 comunicate de presă, s‐a desfăşurat 1 conferință de presă, au fost întocmite şi
puse la dispoziția ziariştilor dosare de presă şi au fost asigurate condițiile necesare pentru
exercitarea atribuțiilor de jurnalist.
 asigurarea legăturile de colaborare cu consiliile locale municipale, orăşeneşti şi
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comunale, serviciile publice deconcentrate şi descentralizate din teritoriu, autoritățile
publice centrale, structurile asociative din administrația publică, structurile parteneriale
regionale, naționale şi internaționale din care județul Ialomița face parte, organizațiile non‐
guvernamentale din județ şi din din țară;
 coordonarea programelor „Informare, comunicare, promovare” şi „Informare şi
comunicare europeană” şi altele. Aceste două programe, aflate la al cincilea an de
existență, au urmărit în mod sistematic, consecvent şi coerent să contribuie la creşterea
vizibilității activității Consiliului Județean Ialomița, promovarea transparenței
administrative şi perfecționarea comunicării publice. Prin aceste programe au fost
transpuse în pratică prevederile legislației privind liberul acces la informațiile de interes
public, transparența decizională în administrația publică şi cea privind petițiile şi
audiențele.
În cadrul programului „Informare, comunicare, promovare”, în anul 2009, s‐au
reeditat, în condiții grafice deosebite şi într‐u tiraj de peste 1.000 de exemplare , broşurile:
„Ialomița – 12 obiective istorice, culturale şi turistice”, „Ialomița‐ prezentare”, „Ialomița‐
administrația publică locală”, care conțin informații de interes public necesare promovării
județului Ialomița.
Preocupat de promovarea valorilor şi standardelor europene in materie de
administrație publică şi de buna practică europeană în domeniul comunicării publice,
Consiliul Județean Ialomița a adoptat încă din anul 2008 programul „Comunicare şi
informare europeană”, direcție strategică prin care se doreşte familiarizarea grupurilor
țintă cât mai numeroase cu politicile, valorile şi funcționarea instituțiilor europene.
Datorită succesului avut de ediția I, Consiliul Județean Ialomița împreună cu
Muzeul Județean Ialomița au hotărât să organizeze a doua ediție a concursului interliceal
de cultură generală pe teme europene intitulat “Coordonate Europene!”,în ziua de 8 mai
2009.
În cadrul activității, rolul principal este încredințat tinerilor, intr‐o competiție ce
încurajează munca în echipă, participarea activă la cunoaşterea culturii şi valorilor
europene, dezvoltarea fluxului de informații europene, diversificarea metodelor şi
modalitãților de diseminare a informației europene, creşterea nivelului informațional pe
teme europene prin mărirea gradului de cunoaştere şi înțelegere a aspectelor legate de
Uniunea Europeană şi integrarea României în Uniunea Europeană.
Ediția a – II‐a a concursului „Coordonate Europene” s‐a desfăşurat la Muzeul
Județean Ialomița, cu participarea a 26 de echipaje.
Deschiderea concursului a fost onorat de prezența domnilor Iulian Matache –
secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinței, Vasile Silvian
Ciupercă – preşedintele Consiliului Județean Ialomița, Ioan Martin şi Ştefan Muşoiu –
vicepreşedinți ai Consiliului Județean Ialomița, Marian Neacşu – deputat de Ialomița,
Oliviu Vlădulescu şi Aurel Vasilache – consilieri județeni.
Le mulțumim celor 26 de echipaje înscrise, atât liceenilor, cât şi profesorilor
îndrumători pentru participarea la acest eveniment şi pentru gradul ridicat de pregatire
demonstrat in cadrul concursului.
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În cadrul Direcției Coordonare‐Organizare, funcționează şi Serviciul Protocol,
Administrativ, Protecția Muncii, care, în condițiile legii, a îndeplinit atribuții precum :
întocmirea propunerilor pentru cheltuielile administrativ ‐ gospodăreşti, transport şi
protocol, întocmirea documentelor de evidență şi justificare a consumului de carburanți,
gestionarea activităților de furnizare a serviciilor de apă, canal, energie electrică şi alte
utilități ,organizarea şi desfăşurarea activității de întreținere, reparare şi exploatare a
bunurilor din dotare, asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, apărare
civilă şi protecția muncii,organizarea curățeniei în sediul administrativ şi de întreținere a
spațiilor verzi şi a căilor de acces.
B. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Buget Finanțe este realizată de o
structură organizatorică formată din Serviciul buget, contabilitate, programare şi urmărire
venituri, Compartimentul resurse umane şi Compartimentul informatică.
Câteva dintre principalele atribuțiile specifice ale acestei direcțiii, într‐o enumerare
succintă, sunt următoarele:
 desfăşurarea activităților referitoare la elaborarea şi fundamentarea proiectelor de
buget propriu al județului în toate etapele, potrivit legii finanțelor publice locale;
 efectuarea lucrărilor de analiză şi sinteză bugetară necesare în procesul de luare a
deciziilor la nivel deliberativ şi al ordonatorului principal de credite cu privire la
alocarea resurselor, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor
aprobate, variantele de evoluție a cheltuielilor în perspectiva pentru acțiunilor ce
trebuie finanțate, virările de credite bugetare necesare în diferite perioade ale
anului bugetar, contractarea sau garantarea de împrumuturi şi altele ;
 stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea veniturilor prevăzute în buget ;
 execuția bugetară în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare
de încasat,implementarea corectă a procedurilor privind angajarea, lichidarea,
ordonanțarea şi plata cheltuielilor, elaborarea contului anual de execuție a
bugetului propriu al județului;
 ținerea la zi a contabilității şi prezentarea la termene legale a situațiilor
financiare;
 exercitarea controlului financiar preventiv ;
 acordarea de asistență tehnică de specialitate consilierilor județeni, consiliilor
locale, aparatului de specialitate, precum şi instituțiilor subordonate şi altele;
 gestionarea activității de resurse umane şi a celei de informatică.
Precizăm faptul că toate referirile şi statisticile legate de activitatea bugetară şi
financiară din prezentul raport au ca suport datele gestionate şi furnizate de
Direcția Buget Finanțe.
C. Îndeplinirea atribuțiilor specifice ale Direcției de Urbanism, Amenajarea
Teritoriului şi Lucrări Publice a însemnat realizarea următoarelor activități:
 fundamentarea deciziilor administrative din domeniul urbanistic, în spiritul legii
şi al normelor de drept în materie, elaborând avize şi certificate de urbanism în
conformitate cu prevederile planurilor şi regulamentelor de urbanism, întocmind
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autorizațiile de construire sau desființare aflate în competența de emitere a
Consiliului Județean Ialomița şi asigurând evidența acestora;
 coordonarea dezvoltării în teritoriu a activităților economico‐sociale şi a realizării
obiectivelor de investiții de interes public județean;
 preluarea sau reactualizarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a
teritoriului la nivel național, regional şi zonal în cadrul documentațiilor pentru
teritoriile administrative ale localităților din județ şi elaborarea planurilor de
amenajare a teritoriilor zonale, județene, interorăşeneşti şi intercomunale,
municipale, orăşeneşti şi comunale, cât şi a planurilor urbanistice generale, zonale
şi de detaliu aparținând municipiilor, oraşelor, stațiunii balneare şi satelor;
 ocrotirea, conservarea, valorificarea şi introducerea în domeniul public a
patrimoniului natural, istoric, arhitectural şi urbanistic;
 urmărirea îndeplinirii obiectivelor strategiei de reabilitarea şi modernizarea a
infrastructurii rutiere de nivel județean;
 exercitarea prerogativei de control în domeniul urbanismului, ce revine, potrivit
legii, Consiliului Județean Ialomița;
 inventarierea şi măsurarea periodică a capacităților de trafic rutier, verificarea
stării de întreținere şi exploatare a drumurilor județene, cu sesizarea
circumstanțelor agravante identificate;
 asigurarea caracterului public al activităților urbanistice şi accesul persoanelor
fizice sau juridice la informațiile de natură urbanistică;
 sprijinirea realizării de strategii de dezvoltare locală şi de accesare şi
implementare a programelor/ proiectelor finanțate din credite externe, din
fonduri structurale europene şi din alte surse legal constituite;
 verificarea stadiilor fizice de realizare a lucrărilor la investițiile noi, reparații
curente şi întreținere a drumurilor şi podurilor județene;
 elaborarea de norme locale privind modul de organizare şi funcționare a fiecărui
serviciu de transport public local prin curse regulate şi prin curse regulate
speciale, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale şi patronale ale
operatorilor de transport rutier, precum şi a organizațiilor sindicale teritoriale din
domeniu, în conformitate cu regulamentele cadru existente si cu alte reglementari
în vigoare şi supunerea lor aprobării Consiliului Județean Ialomița;
 întocmirea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local.
 evaluarea fluxurilor de transport de persoane, determinarea cerințelor de
transport public local, actualizarea periodică a traseele şi programele de
transport județean.
D. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Achiziții şi Patrimoniu
poate fi sintetizată astfel:
 monitorizarea activității de achiziții publice pentru Consiliului Județean Ialomița
şi instituțiile publice din subordinea acestuia;
 analizarea necesarului de achiziții publice al Consiliului Județean Ialomița şi al
instituțiilor publice din subordine şi elaborarea programului anual al achizițiilor publice;
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 urmărirea respectării principiilor, normelor şi procedurilor de achiziție publică
de bunuri, lucrări şi servicii înscrise în programul anual de achiziții publice;
 elaborarea documentației de atribuire a contractelor de achiziții publice,
asigurând accesul nerestricționat, direct al operatorilor economici, preluând în acest scop
de la compartimentele tehnice de specialitate caietul de sarcini (specificații tehnice) sau
documentația descriptivă, după caz;
 transmiterea spre publicare în S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice)
şi în Monitorul Oficial al României, partea a VI‐a „Achiziții Publice” a anunțurilor de
intenție, de participare şi de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 asigurarea derulării procedurii de atribuire începând cu manifestarea intenției de
participare la procedură a operatorilor economici interesați, depunerea candidaturilor,
primirea şi deschiderea ofertelor, examinarea, evaluarea acestora, stabilirea ofertei
câştigătoare şi adjudecarea/anularea procedurii, după caz;
 înaintarea spre aprobare ordonatorului principal de credite a raportului de
atribuire şi, prin compartimentul de specialitate, definitivarea proiectului de contract/acord
cadru;
 oferirea de consultanță, clarificări, completări referitoare la documentele
licitațiilor, în limitele stabilite de specificul legislației în vigoare, ofertanților, consiliilor
locale şi instituțiilor publice, la cererea acestora;
 întocmirea rapoartelor şi informărilor periodice privind activitatea desfăşurată
în domeniile specifice achiziției publice;
 realizarea de propuneri privind îmbunătățirea procedurilor achizițiilor publice şi
a concesiunilor de bunuri, lucrări sau servicii pe care le transmite celorlalte direcții din
aparatul de specialitate;
 propunerea şi întocmirea documentațiilor la proiectele de hotărâri ale Consiliului
Județean Ialomița în domeniul achizițiilor publice, precum şi a celor prin care se
reglementează administrarea patrimoniului public şi privat al județului;
 acordarea asistenței de specialitate în domeniul achizițiilor publice, consiliilor
locale, instituțiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului județean, la cererea
acestora;
 face propuneri de închiriere, concesionare sau vânzare a bunurilor mobile şi
imobile din patrimoniul public şi privat al județului, după caz.
Conform Raportului privind procedurile, contractele de achiziție publică din anul
2009, au fost derulate prin 3 proceduri de achiziție publică (licitație deschisă, negociere
fără anunț de participare, cerere de oferte) 25 de contracte, a căror valoare totală, fără TVA,
a fost de 36.627 mii lei. Sintetic, structura lor se prezintă astfel:
Nr
crt

Procedura

Total

Furnizare
bunuri
Nr.
Valoar Nr.
Valoar
con‐ e con‐ con‐ e con‐
tracte tracte – tracte tracte –
26

Prestari servicii

Execuție
lucrări
Nr.
Valoare Nr.
Valoare
con‐ con‐
con‐ con‐
tracte tracte – tracte tracte –

Raportul preşedintelui Consiliului Județean Ialomița privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii
şi a hotărârilor Consiliului Județean Ialomița pe anul 2009

1.
2.

3.

Licitație
deschisă
Negociere fără
anunț de
participare
Cerere de oferte
TOTAL

mii lei
9 33.289

mii lei
4
2.871

mii lei
1
257

mii lei
4
30.161

1

1.313

‐

‐

‐

‐

1

1.313

15
25

2.025
36.627

4
8

129
3.000

10
11

705
962

1
6

1.191
32.665

În conformitate cu prevederile art.99 din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție
publică din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile şi completarile ulterioare, Raportul privind procedurile şi contractele de
achiziție publică din anul 2009 a fost transmis Agenției Naționale de Reglementare şi
Monitorizare a Achizițiilor Publice.
E. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Cabinetului Preşedintelui Consiliului
Județean Ialomița a constat, în principal, în realizarea următoarelor activități pe parcursul
anului 2009:
 participarea la elaborarea de studii, analize, rapoarte, sinteze, strategii, programe,
note de fundamentare, expuneri de motive, reglementări, referate, puncte de vedere şi alte
documente necesare în luarea deciziilor administrative;
 realizarea de documente în probleme juridice, de dezvoltare regională, integrare
europeană şi alte domenii solicitate de preşedintele Consiliului Județean Ialomița sau de
alte autorități publice;
 implicarea in elaborarea raportului anual privind îndeplinirea atribuțiilor
Consiliului Județean Ialomița şi ale preşedintelui acestuia;
 contribuirea la asigurarea unei relații de colaborare cu autoritățile publice centrale,
instituțiile publice de sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu autoritățile
administrației publice locale, structurile asociative din administrația publică locală şi ale
societății civile, cu serviciile publice deconcentrate din teritoriu, cu ADR Sud Muntenia şi
Comitetul Regiunilor Europene;
 promovarea acțiunilor şi activităților publice înscrise în programul preşedintelui
Consiliului Județean Ialomița şi difuzarea zilnică a agendei de lucru actualizată către
persoanele din conducerea operativă (vicepreşedinți, secretar);
 participarea la culegerea, verificarea şi selectarea informațiilor produse sau
gestionate de Consiliul Județean Ialomița şi care sunt de interes pentru cetățeni sau mass‐
media;
 participarea la organizarea manifestărilor inițiate de Consiliul Județean Ialomița
(conferințe de presă, mese rotunde, dezbateri publice, vizite de presă, interviuri, imprimări
audio şi video etc.),la întocmirea şi difuzarea materialelor de sinteză şi a mapelor
documentare necesare şi evaluarea acțiunilor şi a impactului acestora;
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 întocmirea unor extrase din legislația nou apărută solicitate de preşedintele
Consiliului Județean Ialomița pentru diferite domenii de activitate;
 participarea la definitivarea ordinii de zi a întâlnirilor de lucru cu primarii şi
secretarii unităților administrativ‐teritoriale din județ şi la întocmirea materialelor de
sinteză, prezentare şi informare;
 elaborarea unor puncte de vedere referitoare la propuneri legislative sau modificări
legislative solicitate de autoritățile administrației publice centrale, structurile asociative din
administrația publică sau alte instituții şi organizații.
F.Îndeplinirea atribuțiilor specifice Compartimentului Audit Public Intern:
Auditul public intern se desfăşoară asupra activității desfăşurate de către Consiliul
Județean Ialomița şi de către cele 9 instituții publice arflate în subordinea sa.
Activitatea de audit din cadrul Consiliului Județean Ialomița şi a instituțiilor din
subordine se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/ 2002 privind auditul
public intern, ale Normelor metodologice proprii de exercitare a auditului public intern,
aprobate de structura teritoriala a Unității Centrale de Armonizare pentru Auditului Public
Intern.
Planificarea activității de audit public intern, s‐a făcut conform prevederilor legale,
elementele de fundamentare avute in vedere au fost:
 respectarea periodicității activităților auditabile;
 cuprinderea unor activități cu grad de risc ridicat;
 auditarea tuturor entităților subordonate;
 verificarea respectării prevederilor din planurile strategice multianuale;
 monitorizarea respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte încadrarea pe
funcții şi salarizarea resurselor umane existente;
 realizarea consilierii formale, care să imbunătățească rolul auditului intern, în
activitatea de consiliere a conducerii entităților publice;
 adoptarea tipul de audit care corespunde cel mai bine atingerii obiectivelor
propuse;
 verificarea respectării prevederilor legale, referitoare la structura planului
anual, termene de întocmire, responsabilități, analiza riscului activităților auditate,
relevanța ariei auditate etc.
In anul 2009, auditul intern s‐a desfăşurat sub cele două forme ale sale, respectiv
auditul de asigurare şi auditul de consiliere formală.
IX. Coordonarea şi controlul activității instituțiilor şi serviciilor publice de sub
autoritatea Consiliului Județean Ialomița reprezintă o atribuție deosebită, în condițiile în
care instituțiile publice subordonate sunt de interes județean major în domeniul lor de
activitate.
Instituțiile şi serviciile publice subordonate Consiliului Județan Ialomița acoperă ca
domenii specifice de activitate următoarele :
A. Asistență socială:
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 Direcția Generală pentru Asistență Socială şi Protecția Copilului Ialomița;
 Centrul de Asistență Medico‐Socială Fierbinți.
B. Evidența persoanelor: Direcția Județeană de Evidență a Persoanei Ialomița;
C. Cultura:
 Muzeul Județean Ialomița;
 Muzeul Național al Agriculturii Slobozia;
 Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”;
 Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale
Ialomița;
 Biblioteca Județeană „Ştefan Bănulescu” Ialomița.
D. O societate comercială care prestează servicii în domeniul drumurilor județene
 SC Drumuri şi Poduri SA Ialomița.
Coordonarea directă a activității instituțiilor şi serviciilor publice subordonate
Consiliului Județan Ialomița a fost delegată, prin dispoziția preşedintelui Consiliului
Județean Ialomița,
vicepreşedinților
şi secretarului județului. Pentru realizarea
programelor şi proiectelor propuse, precum şi susținerea activităților curente, prin hotărâri
ale Consiliului Județean Ialomița au fost aprobate organigrama, statul de funcții şi
numărul de personal al acestora şi s‐au alocat fondurile bugetare necesare bunei
funcționări a instituțiilor.
A. Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Ialomița
realizează, în calitate de serviciu public de asistență socială de interes județean, servicii
sociale specializate în domeniul protecției copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
handicap sau aflate în situație de risc, urmărind menținerea funcționalității sociale a
persoanei şi reinserția acesteia în mediul propriu de viață, familial şi comunitar.
În anul 2009 câteva dintre obiectivele principale ale D.G.A.S.P.C. Ialomița au avut în
vedere modernizarea şi îmbunătățirea sistemului județean al asistenței sociale prin:
1. Modernizarea serviciilor rezidențiale/zi pentru copii prin :
 Reabilitarea bazei sportive şi a terenului de joacă de la nivelul Complexului de
Servicii Urziceni, activitate realizată în parteneriat cu Fundația « Action » şi
definitivată la 13.06.2009;
 Amenajarea aleilor pietonale aferente Centrului de Recuperare pentru Copilul cu
Handicap Neuro‐psihic Slobozia, in luna august 2009;
 Renovarea grupurilor sanitare (lucrari de schimbare a gresiei si faiantei) in
cadrul Centrului de Plasament nr.6 Slobozia;
 Achizitionarea unei centrale termice la Centrul de Plasament nr.2 Slobozia;
 Schimbarea mobilierului (paturilor) si a mochetei din camere si hol in cadrul
Centrului de Plasament nr.3 Slobozia.
2. Înființarea unor servicii pentru adulții aflați în situație de risc/modernizarea
serviciilor existente:
a) La nivelul Căminului pentru persoane vârstnice Balaciu:
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 Extinderea capacității Căminului pentru persoane vârstnice „ing. Vadim Rusu”
Balaciu prin construcția in spațiul din jurul centrului a unui pavilion cu o
capacitate de 24 de locuri, care va oferi găzduire in regim rezidențial
persoanelor vârstnice aflate în situație de risc. Noua clădire conține 8
dormitoare, 1 camera de zi, 1 oficiu, 1 sala de recuperare, izolator si birou
administrativ;
 Realizarea unui sistem de alimentare cu energie electrica pe baza de panouri
solare fotovoltaice, reducându‐se astfel cheltuielile cu plata energiei electrice;
 Amenajarea cu resurse proprii a unei surse de apa proprie (valoare investiție
2.474 lei).
b) La nivelul Centrului pentru persoane vârstnice Fierbinți:
 Montarea unor bare de susținere pe holuri;
 Înlocuirea gresiei in sala de mese;
 Lucrări de reparație a acoperişului clădirii sălii de sport;
 Procurarea unei pompe submersibile, cele vechi ridicând dese probleme de
funcționare;
 Înlocuirea coloanei de alimentare cu combustibil pentru rezervorul de zi;
 Renovarea magaziei de alimente (înlocuirea instalației electrice, placare
tavanului cu rigips, reparația şi zugrăvirea pereților, placarea podelei cu gresie);
 Renovarea capitala a sălii de sport (tavan, pereți izolați cu polistiren, montat
parchet, înlocuirea instalației electrice). De asemenea, in vederea desfăşurării de activități
recreative si de socializare cu asistații centrului, sala de sport a fost dotata cu 4 aeroterme,
un televizor LCD si 50 de scaune.
 Placarea exteriorului clădirii sălii de sport si a magaziei, in proporție de 50 % cu
polistiren;
 Amenajarea si dotarea unei săli de kinetoterapie, cu aparatura adecvata: o
bicicleta medicala, 2 saltele, 2 spalieri si un pat pentru masaj;
 Demolarea a 2 clădiri deteriorate, fără utilitate;
 Procurarea de carton asfaltat necesar izolării acoperişului atelierului.
c) La nivelul Centrului de Îngrijire şi Asistență Slobozia:
 Achiziționarea unei maşini de spălat industriale şi a unui calandru;
 Reparații capitale la liftul pentru alimente şi la cel pentru persoane.
Închiderea centrelor de plasament mari a fost in ultimii ani, unul dintre obiectivele
prioritare ale strategiei județene în domeniul protecției copilului. S‐a reuşit astfel
închiderea unor centre de tip vechi prin proiecte de finanțare nerambursabilă Phare,
dezvoltându‐se totodată serviciile moderne pentru protecția copiilor aflați în dificultate:
căsuțe de tip familial, complex de servicii comunitare, centre de îngrijire de zi, centre de
recuperare pentru copiii cu handicap, asistenta maternala etc.
Obiectivele DGASPC in anul 2009, în domeniul protecției copilului pot fi analizate
pe mai multe sectoare.
În cazul copiilor cu dizabilități, D.G.A.S.P.C. Ialomița a asigurat evaluarea
complexă socio – medico – psiho ‐ pedagogică a unui număr de 1266 de copii, din care 259
de cazuri au fost noi. Numărul de copii cu dizabilități încadrați în grad de handicap a fost
de 1245, iar numărul de copii cu dizabilități pentru care s‐a eliberat certificat de expertiză şi
orientare şcolară a fost de 581. De asemenea, 1245 de copii cu dizabilități au fost
30

Raportul preşedintelui Consiliului Județean Ialomița privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii
şi a hotărârilor Consiliului Județean Ialomița pe anul 2009

monitorizați de către asistenții sociali de la nivelul DGASPC sau primării.
În cursul anului 2009, 67 de copii cu dizabilități au beneficiat de găzduirea în regim
rezidențial, un număr de 97 de copii cu handicap au beneficiat de protecția unor asistenți
maternali profesionişti, iar 30 de copii au fost îngrijiți într‐o familie de plasament. De
asemenea, au fost incluşi 287 de copii cu dizabilități neuro‐psihomotorie în programele
Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro ‐ Psihic Slobozia în cursul
anului 2009. De menționat, este eliberarea unui număr de 22 de acorduri pentru
indemnizații şi a unui număr de 49 de acorduri pentru asistenți personali în cazul copiilor
încadrați în gradul grav de handicap.
Tot în domeniul protecției copilului s‐a avut în vedere prevenirea traficului de
minori, cerşetoriei, exploatării prin muncă a copiilor şi săvârşirii de infracțiuni de către
minorii delicvenți. Astfel, s‐au organizat unele întâlniri cu participarea unui număr de 9700
de elevi din 84 de unități de învățământ din județ. S‐au prezentat unele măsuri de educație
antiinfracțională şi victimală a copiilor din centrele de plasament, de asemenea, s‐a derulat
campania de prevenire a fenomenului cerşetoriei în parteneriat cu Inspectoratul Județean
de Jandarmi din cadrul Programului „Copiii noştri într‐un oraş sigur!”.
În cazul copiilor victime ale abuzului, s‐a acordat consiliere psihologică a unui
număr de 29 de copii victime ale diferitelor forme de abuz, 35 de copii au fost găzduiți în
cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie
Slobozia, iar un număr de 64 de copii victime ale abuzului au fost monitorizați
postintervenție.
În anul 2009 situația adopțiilor se prezintă în felul următor: numărul total de
adopții a fost de 19, numărul de copii pentru care instanța a constatat adoptabilitatea a fost
de 15, iar 22 de familii atestate se află în aşteptarea unui copil.
Un alt obiectiv important al D.G.A.S.P.C. este acela de prevenire a separării
copilului de familie. Astfel, s‐au acordat ajutoare materiale unui număr de 32 de familii
aflate în situație de risc în care există un număr de 127 de copii. De altfel, au fost
monitorizați 857 de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
Pe parcursul anului 2009, în urma sesizărilor primite de la Parchetele de pe lângă
Judecătoriile de pe raza județului Ialomița, Comisia Județeană pentru Protecția Copilului
Ialomița sau Tribunalul Ialomița a instituit măsura supravegherii specializate in familie
pentru un număr de 75 de copii care au săvârşit fapte penale, dar nu răspund penal, pentru
74 dintre aceştia măsura fiind stabilita in propria familie, iar pentru 1 plasament la rude
pana la gradul IV .
La sfârşitul anului 2009 în evidența DGASPC Ialomița se aflau un număr de 974 de
copii cu măsura de protecție specială. Din distribuția pe tipuri de măsuri de protecție
67%(635 de cazuri) din măsurile de protecție stabilite sunt de tip familial, 25%(237) sunt
măsuri de tip rezidențial, iar 8%(74) reprezintă supravegherea specializată în familie.
Menționăm faptul că 612 cazuri sunt de tipul plasamente familiale, 208 cazuri plasamente
în serviciile rezidențiale, iar 23 de cazuri sunt de tipul plasamente în regim de urgență.
În cazul protecției adultului se urmăreşte pregătirea tinerilor care părăsesc sistemul
de protecție a copilului pentru viața independentă, prin găzduirea pe o perioadă
determinată în cadrul Centrului de protecție temporară pentru tinerii care părăsesc centrele
de plasament, localizat în oraşul Fierbinți. În anul 2009 au beneficiat de serviciile acestui
centru un număr de 13 tineri.
O altă măsură este susținerea persoanelor victime ale violenței în familie, în acest
sens există un Centru de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în
Familie în Slobozia, cu o capacitate de 9 locuri. Pe parcursul anului 2009 au beneficiat de
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serviciile acestui centru un număr de 58 de persoane. Se mai are în vedere reinserția
socială a persoanelor fără adăpost, prin serviciile oferite de către Centrul Social de
Urgență pentru Persoanele fără adăpost Slobozia, având o capacitate de 24 de locuri. Pe
parcursul anului 2009 au beneficat de serviciile centrului un numâr de 83 de persoane.
Alte servicii oferite persoanelor adulte cu handicap vizează: evaluarea persoanelor
adulte cu dizabilități, în vederea încadrării în grad de handicap şi orientării profesionale,
prin Serviciul de Evaluare şi Asistență Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap ‐ la
sfârşitul anului 2009 se aflau î n evidența a c e s t u i s e r v i c i u un număr de 7.616
persoane adulte cu handicap. Dintre acestea, un număr de 239 de persoane erau încadrate
în muncă. Un alt tip de serviciu oferit este cel de recuperare în cadrul Centrului de
Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia. Pe parcursul anului 2009 au
beneficiat de serviciile acestui centru un număr de 209 de persoane, din care 147 din
comunitate şi 62 din sistemul rezidențial.
Referitor la cererile de internare în Centrul de Îngrijire şi Asistență Slobozia, pe
parcursul anului 2009 au fost înregistrate un număr de 52 de cereri de internare, din care
24 s‐au soluționat prin internarea in centrul menționat, 7 dosare sunt în aşteptare, 2 cereri
au fost retrase, 11 respinse si 8 cazuri sunt în monitorizare.
Numărul de personal din cadrul D.G.A.S.P.C Ialomița în anul 2009 a fost de 632 de
persoane, acest număr s‐a menținut din anul 2005. D.G.A.S.P.C. Ialomița are în structura sa
birouri, servicii, centre de plasament, centre de zi, case de tip familial, complexe de servicii
comunitare.
Bugetul DGASPC Ialomița, în anul 2009, a fost 45.420.580 lei, asigurați prin
următoarele surse de finanțare: alocații de la bugetul de stat ‐ 40.857.494 lei (90%),
alocații/subvenții de la bugetul județului ‐ 3.732.079 lei, venituri proprii din contribuții ‐
816.064 lei, donații şi sponsorizări ‐ 14.943 lei.
Datele şi informațiile prezentate mai sus, argumentează ideea că în județul Ialomița
asistența socială se desfăşoară într‐un cadru instituțional unitar, pe baza unor strategii
coerente, care acoperă o gamă largă şi echilibrată de servicii realizate la standarde
europene. În acelaşi timp, au fost identificate şi probleme care trebuie să stea în atenția
Consiliului Județean Ialomița şi a direcției de specialitate pentru activitatea şi strategiile
viitoare. Astfel, există un decalaj evident între serviciile şi instituțiile destinate protecției
copilului şi cele pentru adulți, situațiile personale extrem de grave nu sunt deloc sau doar
marginal acoperite cu servicii de suport, este nevoie de servicii sociale mai multe pentru
persoanele adulte cu handicap şi pentru persoanele vârstnice, la asigurarea cărora să fie
atrase şi antrenate autoritățile locale şi organizații non‐guvernamentale.
B. Centrul de Asistență Medico‐Socială Fierbinți‐Târg, este o instituție publică
aflată sunt autoritatea Consiliului Județean Ialomița, care are în administrare directă şi
gratuită un număr de 10 clădiri (din care 4 au fost reabilitate sau reparate prin investitii din
bugetul județului si al Ministerului Muncii) şi o suprafață de 1,6 ha de incintă de la
Consiliul Local al oraşului Fierbinți‐Târg. Această instituție a avut 11 angajați în anul 2009,
din cele 21 de posturi prevăzute în organigramă. Activitatea din anul 2009 s‐a concentrat
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pe reabilitarea bazei materiale (Corpul C reamenajarea bucatariei si spalatoriei, realizarea
instalatiilor externe electrice, aducțiune rețea de gaze şi apă la Corpul A si B). Au fost
demarate lucarile de realizare a statiei proprii de epurare.
La solicitarea insistent a
administrației publice locale din Fierbinți şi a cetățenilor din comunitățile învecinate se
realizează demersuri pentru transformarea acestei unități medico‐sociale într‐o secție
externă a Spitalului Județean Ialomița.

C. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor lalomița, ca instituție publică
din subordinea Consiliului Județean Ialomița, a îndeplinit în anul 2009 următoarele funcții
principale:
 coordonarea şi controlul metodologic al activității celor patru servicii publice
comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Ialomița şi al primăriilor din județ
pe linie de evidența persoanelor şi stare civilă;
 cooperare cu instituțiile abilitate din domeniul ordinii publice, siguranței şi
apărării naționale, conform legii şi protocoalelor de colaborare încheiate la nivel național;
 administrare a fondurilor alocate, bugetul pe anul 2009 fiind de 649.000,00 lei
(din care 449.000,00 lei ‐ cheltuieli de personal,188.000,00 lei ‐ cheltuieli cu bunuri şi
servicii; 12.000,00 lei ‐ cheltuieli de capital);
 execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare
pentru îndeplinirea prerogativelor cu care este investită;
 reprezentare a intereselor instituției în raporturile de drept public şi privat, din
țară, în limita competențelor stabilite de lege, precum şi reprezentarea în justiție.
În scopul eficientizării şi creşterii calității serviciilor, precum şi pentru a asigura un
caracter unitar în modul de soluționare a problemelor, în cursul anului 2009 s‐au efectuat
16 acțiuni de îndrumare, coordonare şi control metodologic a activității de evidență a
persoanelor.
Aceste acțiuni de îndrumare, coordonare şi control metodologic a activității serviciilor
publice comunitare locale de evidență a persoanelor au urmărit în esență:aplicarea şi
respectarea prevederilor legale de către personalul serviciilor publice comunitare locale de
evidență a persoanelor în activitatea specifică de eliberare şi preschimbare a actelor de
identitate (primirea documentelor; înregistrarea cererilor; completarea cererilor; avizarea
cererilor şi semnarea documentelor; dovada adresei de domiciliu sau reşedință);primirea şi
soluționarea cererilor pentru înscrierea mențiunilor de stabilire a reşedinței în actul de
identitate;actualizarea Registrului Local de Evidență a Persoanelor urmărindu‐se dacă se
realizează prin înregistrarea continuă a informațiilor privind modificările intervenite în
datele referitoare la persoana fizică: înregistrarea naşterii; înregistrarea modificărilor
intervenite asupra datelor de stare civilă; înregistrarea decesului; înregistrarea dobândirii
sau redobândirii, precum şi a pierderii cetățeniei române; înregistrarea dobândirii
statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate; înregistrarea măsurilor privind
interzicerea de a se afla în anumite localități; obligarea de a nu părăsi localitatea,
interzicerea dreptului de a alege sau de a fi ales, precum şi a desfacerii
căsătoriei;activitățile privind punerea în legalitate a persoanelor care nu au solicitat
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eliberarea actelor de identitate în termenul prevăzut de lege;respectarea prevederilor Legii
nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrare a datelor cu caracter
personal şi libera circulație a acestor date, organizarea de întâlniri de lucru şi analize cu
şefii serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Ialomița.
Din punct de vedere statistic în domeniul evidenței persoanelor anul 2009 se
prezintă astfel: 2759 persoane au fost luate în evidență, s‐au eliberat un număr total de
24.380 de acte de identitate, din care 22.829 cărți de identitate, 1.551 cărți de identitate
provizorii, un număr de 16.670 cărți de alegător, au fost eliberate în sistem de ghişeu unic
un număr de 882 paşapoarte, 7359 de persoane nu au solicitat eliberarea unui act de
identitate în termenul prevăzut de lege, (din care 2424 la 14 ani, şi 4935 la expirarea actului
de identitate), s‐au înregistrat 4205 cazuri de eliberări de acte de identitate pentru
schimbări de domiciliu, s‐au realizat 2863 de mențiuni privind stabilirea reşedinței, au fost
verificate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor 14.262 persoane la solicitarea
unor instituții ale statului sau agenților economici, au fost organizate 8 acțiuni cu stația
mobilă în cadrul cărora au fost puse în legalitate un număr de 238 de personae, cărora li s‐
au eliberat acte de identitate.
În vederea desfăşurării în condiții optime a alegerilor pentru Parlamentul European
din luna iunie 2009 şi pentru funcția de Preşedinte al României în noiembrie, decembrie
2009 a fost sprijinită actualizarea bazelor de date locale şi județene cu informații privind
modificările intervenite în statutul civil al persoanelor, domiciliul sau reşedința acestora,
pierderea/redobândirea drepturilor electorale.
În decursul anului 2009 a fost înregistrat un singur caz de eliberare a actului de
identitate cu substituire de persoană şi anume la nivelul Serviciului Public Comunitare
Local de Evidență a Persoanelor al oraşului Țăndărei, informând Inspectoratul Național
pentru Evidența Persoanelor cu privire la aspectele semnalate de acest serviciu public.
Pentru înregistrarea şi actualizarea datelor în Registrul Local de Evidență a
Persoanelor s‐au transmis serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor
din județ un număr de 374 comunicări referitoare la datele privind persoana fizică din care
210 comunicări de naştere, 128 comunicări deces, un număr de 10 comunicări de
interzicere a drepturilor electorale de a alege şi de a fi ales, 26 comunicări privind
dobândirea statutului de cetățean cu domiciliul în străinătate.
Pe linie de stare civilă funcționarii Direcției au întreprins acțiuni de îndrumare şi
control la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor şi primăriile din
județ, conform planificării şi tematicii întocmite în acest sens, urmărind aspectele de fond
referitoare la modul de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă, la completarea şi
eliberarea certificatelor de stare civilă, la operarea şi transmiterea comunicărilor de
mențiuni, şi respectiv modul de asigurarea a securității documentelor de stare civilă.
Din punct de vedere statistic în domeniul stării civile, în anul 2009, au fost întocmite
8188 acte de stare civilă din care: 3041 acte de naştere, 1637 acte de căsătorie şi 3510 acte
de deces,
s‐au eliberat un număr de 15848 certificate de stare civilă, din care: 8657
certificate de naştere, 2762 certificate de căsătorie şi 4429 certificate de deces, au fost
verificate un număr de 455 dosare de transcriere în registrele de stare civilă române a
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certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate,au fost înaintate Direcției
pentru Evidența Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date un număr de 8 dosare
cuprinzând documentele prevăzute de lege, în vederea verificării înregistrării unor naşteri
produse în străinătate, au fost verificate un număr de 133 dosare de rectificare a actelor
de stare civilă.
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița a întreprins 66 de acțiuni de
îndrumare şi control în acest domeniu, din care 4 la serviciile publice comunitare locale de
evidență a persoanelor şi 62 la oficiile de stare civiă din primăriile județului, a propus
preşedintelui Consiliului Județean Ialomița spre admitere 4 cereri de schimbare a numelui
pe cale administrativă.
D. Consecventă strategiei şi priorităților stabilite în ultimii ani, conducerea Muzeului
Județean Ialomița a promovat şi implementat în anul 2009 următoarele programe:
 cercetarea ştiințifică şi evidența patrimoniului cultural ;
 conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural mobil;
 valorificarea patrimoniului cultural ;
 administrarea patrimoniului cultural mobil şi imobil ;
 reabilitarea şi punerea în valoare a zonei de interes arheologic prioritar Oraşul de
Floci‐ Bază arheologică de cercetare şi expunere muzeală.
În cadrul programului de cercetare ştiințifică, Muzeul Județean Ialomița a realizat 6
teme de cercetare arheologică sistematică şi 6 teme de cercetare arheologică preventivă
pentru eliberarea terenurilor destinate lucrărilor de construcții de sarcină arheologică.
Evidența analitică a patrimoniului cultural mobil a însemnat introducerea în
programul de evidență informatizată a unui număr de 1603 obiecte muzeale, întocmirea a
312 fişe analitice de evidență (FAE), evidența fotografică a 1921 de obiecte muzeale aflate
în patrimoniul cultural mobil din cadrul muzeului, întocmirea documentației pentru
introducerea în categoria Tezaur Național a unui număr de opt obiecte din patrimoniul
muzeal al instituției.
În mod sintetic, prin programul de conservare – restaurare s‐a urmărit :
 asigurarea unor condiții microclimatice optime în spațiile expoziționale şi
depozitele de la sediul instituției şi la Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă
Maia‐ Catargi;
 lucrări periodice de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri, tratamente) a
patrimoniului aflat în expunere şi în depozitele de la sediul instituției şi de la
Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia‐ Catargi;
 lucrări de conservare primară la Conacul Bolomey, com. Cosâmbeşti (curățarea
spațiilor interioare, îndepărtarea vegetației din incintă) ;
 lucrări de conservare primară la vestigiile arheologice de la Oraşul de Floci (biserica
nr.1, biserica nr.2, atelierul de prelucrare a oaselor, casa cu fundație de piatră,
edificiul cu contraforturi) ;
 lucrări de împrejmuire la biserica nr.2 de la Oraşul de Floci;
 lucrări de restaurare a unui număr de 232 de obiecte din patrimoniul cultural mobil.
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Programul de valorificare a patrimoniului cultural a avut ca obiective organizarea de:
A. expoziții, dintre care cele mai importante au fost:
 « Slobozia‐ istorie în imagini »;
 « Comorile geto‐dacilor »;
 « Atitudini contemporane »;
 « Oraşul de Floci ‐ un oraş dispărut din Muntenia medievală » ;
 « Aripile Învierii ».
B. simpozioane: « 150 de ani de la Unirea Principatelor Române »
C. mese rotunde:
 « Martie‐ Luna presei ialomițene » ;
 « Cercetarea arheologică şi punerea în valoare a oraşelor medievale din zona
extracarpatică a României. Oraşul de Floci‐ studiu de caz ».
D. sesiuni ştiințifice :
 « 150 de ani de la Unirea Principatelor sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza » ;
 « Muzeele, monumentele şi turismul la Dunărea de Jos ».
E. concursuri (Coordonate europene)
F. seri muzeale (Noaptea Muzeelor);
G. lansări de carte, la sediul instituției şi în județ, integrarea activității muzeului în sfera
preocupărilor comunității ialomițene şi atragerea unui public cât mai numeros şi divers la
acțiunile desfăşurate.
A fost continuat şi în anul 2009 subprogramul “Prietenii muzeului”, cu 8 acțiuni la care
au participat elevi, cadre didactice, părinți şi diferite categorii de cetățeni.
Prin programul editorial s‐au realizat afişe, pliante, invitații pentru toate manifestările
organizate de instituție (expoziții, sesiuni, simpozioane, mese rotunde, lansări de carte etc),
bilete personalizate. Au fost tipărite într‐un nou format bilete de intrare la secțiile muzeale,
reprezentând sediul şi sigla instituției. S‐au editat două plachete privind Istoria Oraşului
de Floci şi Propunere de reconstituire în 3D a vestigiilor arheologice aflate în vizitare, au
fost editate două volume din care unul dedicat vieții şi activității artistului fotograf
slobozean Costică Acsinte şi cel de‐al doilea dedicat Sesiunii de comunicări ştiințifice
anuale desfăşurate la secția muzeală de la Maia‐ Catargi
În anul 2009 specialiştii Muzeului Județean Ialomița (cercetători, muzeografi) au
participat cu lucrări la sesiuni naționale şi internaționale şi au publicat rapoarte, studii,
articole cu teme de arheologie şi istorie ialomițeană.
În cadrul programului “Reabilitarea şi punerea în valoare a zonei de interes
arheologic prioritar Oraşul de Floci” s‐a realizat cea mai importantă investitie a Muzeului
Județean Ialomița în anul 2009, finalizându‐se construirea Bazei de Cercetare şi Expunere
Muzeală, introducerea acesteia în circuitul de vizitare, amenajarea parcului arheologic,
stabilirea circuitului din zona arheologică prin marcarea cu indicatoare. Pentru finalizarea
construcției Bazei arheologice s‐a cheltuit în anul 2009 suma de 449.984 lei, inaugurarea
acestui obiectiv constituid prilejul organizării unor ample manifestări publice dedicate
promovării şi creşterii vizibilității acestui sit arheologic de importanță națională prioritară,
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manifestare la care au participat numeroase personalități din domeniul cultural şi al
administrației publice.
E. Muzeul Național al Agriculturii are ca obiect de activitate istoria agriculturii,
antropologia agrară şi arheologia industrială specifică.
În anul 2009, prin activitatea desfăşurată, Muzeul Național al Agriculturii a urmărit
păstrarea unui echilibru între principalele domenii de exprimare:
 consolidarea bazei materiale;
 dezvoltarea patrimoniului muzeal prin cercetări şi achiziții de obiecte;
 valorificarea expozițională;
 valorificarea editorială a patrimoniului(pliante, cataloage, calendare);
 conservarea – restaurarea ‐ întreținerea patrimoniului ;
 pregătirea profesională a personalului (restaurare bunuri culturale, educație
muzeală şi management);
 dialogul cu alte instituții de cultură şi personalități din țară şi din străinătate;
 relații constante şi transparente cu mass‐media;
 folosirea judicioasă a bugetului şi crearea de surse extrabugetare (venituri proprii,
donații, sponsorizări, prestări servicii).
Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Muzeul Național al Agriculturii
desfăşoara o activitate laborioasă, beneficiind de un număr de 33 de lucrători (personal de
specialitate şi auxiliar) care este structurat în 3 compartimente distincte.
În anul 2009, patrimoniul muzeului s‐a îmbogățit cu un număr de 356 de obiecte
având o valoare de 27.793 lei. Fondul bibliotecii totalizează la sfârşitul anului 2009, un
număr de 12.461 unități (cărți, pliante şi periodice, discuri etc.), iar arhiva ştiințifică şi
documentară înregistrează un total de 41.085 de unități (diapozitive, clişee foto, casete
video şi audio etc.)
Muzeul Național al Agriculturii a organizat în anul 2009 numeroase expoziții cu
tematici precum: „Poveste de iarnă”, „Chipuri de țărani”, „Ziua Muzeului”, „Oul de
Paşti”, „…Caloieni cu paparude”, „Amintiri dintr‐o lume apusă – Plutăritul”, „Apa, focul,
pământul şi sarea – medicină populară românească”. În perioada 14‐16 aprilie 2009,
M.N.A. a participat, la Bruxelles, la organizarea manifestării „Sărbătoarea Paştelui la
români”. Alte manifestări în care MNA a fost implicat amintim: cea de‐a III‐a Adunare
Generală a Rețelei Naționale a Muzeelor din România, Târgul Femina Star – Salonul
Mireselor 2009, Târgul de Maşini şi Utilaje pentru Agricultură ROMAGROTEC 2009,
EXPOAGROUTIL 2009, „FESTIVALUL VLÃSIEI” ediția I.
De altfel, MNA a desfăşurat parteneriate educaționale cu participarea copiilor şi
elevilor de gimnaziu şi liceu, precum: „Aniversarea Ion Creangă”, „Sărbătoarea
Dragobetelui”, „Sânt Andrei – Cap de Iarnă”, „La revederea toamnă”, „Cununi de seceriş”,
„1 iunie la MNA” şi altele.
În cursul anului 2009, Muzeul Național al Agriculturii a înregistrat un număr total
de 26.585 vizitatori, din care:
‐ 4.190 la sediul MNA (1.269 vizitatori în grupuri organizate),
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‐ 17.348 vizitatori la manifestãrile organizate în afara institutiei.
‐ 5.047 vizitatori unici pe site‐ul muzeului.
Printre alte activități desfăşurate de Muzeul Național al Agriculturii amintim
activitățile editoriale, prin prezentarea de materiale în publicații de specialitate şi
realizarea de materiale promoționale (cataloage pentru expoziții, afişe, calendare, cărți
poştale), dar şi activități de restaurare – conservare şi de creştere a fondului ştiințific şi
documentar.
Lucrările de întreținere şi reparații realizate în anul 2009 au fost în valoare totală de
34.899 lei.
Muzeul Național al Agriculturii a înregistrat venituri totale în valoare de 1.325.260
lei, pe când cheltuielile totale înregistrează 1.307.458 lei.
F. Centrul Cultural “Ionel Perlea” ‐ Ialomița este o instituție de interes public, cu
personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Ialomița, având ca
obiect de activitate organizarea activităților de promovare a cunoaşterii valorilor culturii şi
artei naționale şi universale, de dezvoltare şi afirmare a disponibilităților creatoare ale
populației în toate domeniile de creație şi interpretare artistică, recreativ‐distractive, de
realizare a unor prestații culturale în beneficiul tuturor cetățenilor, fără deosebire de
naționalitate, categorie socială, convingeri religioase sau opțiuni politice.
În toate genurile de manifestări Centrul Cultural a urmărit includerea unor elemente
de noutate, menite să suscite interesul publicului, dar şi al criticii şi să crească prestigiul
instituției. De remarcat, în anul 2009, aspecte interesante care au vizat : interpretări în
premieră absolută (lieduri în cadrul Festivalului “Ionel Perlea” printre care şi a două
lieduri necunoscute, aparținând lui Ionel Perlea), piesa de teatru “Adio, Doamnă…”
prezentată în premieră pe țară de către Compania independentă Cişmeaua Roşie din
Bucureşti.
Activitatea culturala a instituției este structurată pe două mari programe: Arte şi
Educație permanentă prin cultură, cu subprogramele/proiectele aferente.
Programul ARTE include evenimente care acoperă o gamă largă din domeniul
artistic: muzică, arte vizuale, spectacole de teatru, literatură. Promovarea artei este o
constanta a strategiei culturale a instituției. Programul are ca principale obiective
suscitarea interesului publicului pentru numele marcante ale vieții artistice contemporane,
organizarea de expoziții, concerte, seri literare, dezbateri, spectacole de teatru si proiecții
de filme care aduc in atenția publicului creații si personalități considerate emblematice
pentru diferite domenii ale culturii şi artei, promovarea celor care debutează in viața
culturală. Proiectele din cadrul Programului ARTE au fost următoarele:
 Festivalul si Concursul Național de Interpretare a liedului “Ionel Perlea”;
 Concerte şi recitaluri – muzică de cameră,operetă, muzică uşoară, folk;
 Arte vizuale: expoziții de artă plastică, fotografie, foto‐documentare;
 Teatru – spectacole de teatru, spectacole de divertisment;
 Parteneri în organizarea următoarelor manifestări: Festivalul de Muzică uşoară
“Amara”,
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 Festivalul Național de Folclor „Ion Albeşteanu”, „Sărbătoarea Colindului”.
Programul EDUCAȚIE PERMANENTĂ PRIN CULTURĂ este destinat în special
tinerilor, urmărind formarea culturii în general, fundamentarea cunoştințelor,
familiarizarea cu specificul diferitelor stiluri şi curente în toate domeniile artei. A permis
întâlnirea publicului cu personalități din domeniul muzicii, artelor plastice, ştiinței, presei
etc. cu prilejul unor evenimente ‐ vernisaje, lansări de carte, concerte, simpozioane,
aniversari istorice si culturale. Evenimentele din cadrul programului au fost următoarele:
 Expoziții adresate copiilor şi tinerilor;
 Concursul județean de Teatru Francofon „Francofolies” – 2009
 Spectacole susținute de copii;
 Simpozionul de terapii naturiste şi alternative, ediția a IV‐a, 24‐25 octombrie;
 Întâlniri cu personalități.
Alături de activitatea de operator cultural, Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”
are în obiectul de activitate şi o funcție administrativă, care vizează aspecte care țin de
administrarea imobilului. Prin Programul Administrativ, Centrul Cultural urmăreşte
activități care au drept scop întreținerea imobilului în care funcționează şi alte instituții
publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, şi nu numai. Cea
mai importantă lucrare realizată în anul 2009 a fost amenajarea unei noi săli
multifuncționale – sală „Studio” ‐ la parterul imobilului, cu funcțiuni multiple: şedințe,
conferințe, seminarii, prezentări de carte, întâlniri cu personalități, seri muzicale etc.
G. Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale
Ialomița este o instituție de specialitate aflată sub autoritatea Consiliului Județean
Ialomița, cu profil ştiințific şi metodologic, având ca obiectiv fundamental cunoaşterea prin
cercetare, păstrarea prin conservare şi valorificarea prin modalități specifice de promovare
a tradiției şi creației cultural‐artistice, a patrimoniului culturii şi artei tradiționale de pe
teritoriul județului Ialomița.
Județul Ialomița este un județ cu specific preponderent agrar şi are relativ puține
instituții culturale. Cu atât mai mult, nu există în județul nostru instituții profesioniste de
spectacole şi concerte, private sau ONG‐uri, cu acest profil. Pe fondul acestui context,
Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița este
singura instituție de spectacole şi concerte de anvergură județeană.
Pentru realizarea misiunii sale şi îndeplinirea obiectivelor propuse, Centrul Județean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița colaborează cu instituții
şi organizații culturale diverse, atât la nivel județean cât şi național şi internațional. Dintre
partenerii importanți se pot enumera:
 Căminele culturale din județ şi Casele de cultură orăşeneşti; Consiliile locale din
județul Ialomița(30 de Consilii Locale);
 instituțiile culturale județene: Muzeul Județean Ialomița, Muzeul Național al
Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“, Biblioteca Județeană „Ştefan
Bănulescu“ Ialomița, Direcția pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Național
Ialomița, fundații culturale (14 proiecte de parteneriat);
 alte instituții județene: Inspectoratul Județean Şcolar, şcoli şi biblioteci, biserici,
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ONG‐uri (20 proiecte de parteneriat);
 alte instituții de anvergură națională: Centrul Național pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiționale, Centrele Județene pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiționale, Centrele culturale din țară, Complexul Național Muzeal „ASTRA“
Sibiu, Universitatea Națională de Muzică Bucureşti, Societatea Română de Radiodifuziune,
TVR (10 proiecte).
Pe parcursul anului 2009 au existat programe culturale cu caracter internațional în
care instituția a fost implicată. Astfel:
 În parteneriat cu Centrul Cultural Județean Călăraşi s‐a derulat în luna august(6‐9)
Festivalul Internațional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“, proiect cultural de anvergură
internațională, fiind inclus în calendarul festivalurilor CIOFF.
 Participări ale ansamblului „Doina Bărăganului“ la Festivalurile Internaționale de
Folclor din Cehia (18‐22 iunie) şi Macedonia (24‐27 iunie).
 Un alt eveniment de anvergură a fost „Ziua porților deschise“ (eveniment cultural
de nivel european, prin care ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“ a fost invitat să
reprezinte România la Parlamentul European de la Strasbourg.
Tot în cadrul proiectelor culturale proprii care se desfăşoară în afara sediului
instituției (județ, județe limitrofe, alte județe, alte țări) pot fi încadrate manifestările
cultural‐artistice din cadrul programelor culturale:
‐ cu caracter local („Artă populară şi tradiție folclorică“);
- cu caracter județean („Festivalul județean de folclor „Zărzărică, zărzărea“; „Rapsozii
la ei acasă“; „Când eram pe Ialomița“);
- cu caracter național (Festivalul național de folclor „Ion Albeşteanu“, Festivalul
național de muzică uşoară „Trofeul tinereții“ – Amara; Festivalul național de colinde „Sub
zare de soare“; Festivalul internațional de folclor „Floare de pe Bărăgan“; participările
naționale şi internaționale ale ansamblului folcloric „Doina Bărăganului“).
Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița
este structurat pe 2 mari sectoare(serviciul de specialitate şi orchestra „Doina
Bărăganului”), având în subordine 20 de angajați (10 dintre aceştia făcând parte din
orchestra Doina Bărăganului, ale căror atribuții sunt efectiv legate de arta spectacolului).
Rezultatele acestor activități se concretizează prin desfăşurarea de numeroase
evenimente culturale de un înalt profesionalism, prin mediatizarea acestora şi a
festivalurilor pe care le includ la nivel național şi internațional.
Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița
are în desfăşurare mai multe programe, precum: Programul „Cercetare‐conservare‐
pregătire metodologică“, Programul cultural‐artistic şi Programul administrativ. De
amintit este Proiectul editorial, al cărui scop este editarea unor lucrări, volume, publicații
CD‐uri sau DVD‐uri care să reflecte activitatea desfăşurată în cadrul instituției, precum şi
cele mai importante rezultate ale cercetării. Eficacitatea acestui proiect este relevată de
următoarele aspecte:
 editarea primului volum de colinde ialomițene „La fântâna lină – Colinde
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străvechi din Câmpia Soarelui“ (cuprinzând texte aflate în arhiva CJCPCT Ialomița). Este
prima lucrare de acest gen din județul nostru şi ea se va regăsi în bibliotecile principalelor
instituții de cultură din țară şi străinătate;
 Editarea unui DVD de prezentare a Festivalului național de folclor „Ion
Albeşteanu“ – ediția 2009;
 Reeditarea unui CD de muzică populară („Grâuşor din Bărăgan“).
Au fost realizate site‐uri de prezentare a activității Centrului Județean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița (www.traditieialomita.ro), a
ansamblului folcloric „Doina Bărăganului“ (www.doinabaraganului.ro; acest site are
versiunile în limbile engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană), a Festivalului
Internațional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“ (www.floaredepebaragan.ro, cu versiunea
în limba engleză) şi a celor două festivaluri naționale „Ion Albeşteanu“
(www.albesteanu.ro) şi „Trofeul tinereții“ – Amara (www.festivalulamara.ro). Aceste site‐
uri conțin informații utile privind istoricul festivalurilor, regulamente, impresii ale
participanților, galerii foto şi video, date de contact.
Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița a
înregistrat în anul 2009, venituri totale în valoare de 835.732 lei, iar cheltuielile totale au
fost de 835.732 lei.
Prin calitatea şi relevanța manifestărilor realizate, Centrul Județean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița demonstrează că rămâne într‐o
legătură permanentă cu tot ceea ce înseamnă civilizație rurală şi cu oamenii satelor, şi nu
numai.
H. Biblioteca Județeană “Ştefan Bănulescu” Ialomița ca parte integrantă a sistemului
informațional național are ca scop principal gestionarea sistemică a informației prin
constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecțiilor cu caracter
enciclopedic al documentelor de bibliotecă. Fiind o instituție de interes județean, aflată în
subordinea Consiliului Județean Ialomița, asigură egalitatea accesului la informații şi la
documentele necesare informării, lecturii, cercetării, educației permanente şi dezvoltării
personalității utilizatorilor din comunitatea județeană, fără deosebire de statut social ori
economic, vârstă, sex, apartenență politică, religioasă sau etnică. Biblioteca Județeană este
un furnizor de educație informală şi non‐formală, ea comunică idei şi cunoştințe, creează
deprinderi intelectuale. De asemenea, coordonează activitatea bibliotecilor publice –
municipale, orăşeneşti şi comunale – din județul Ialomița.
În vederea realizării acestor atribuții Biblioteca Județeana “Ştefan Bănulescu”
Ialomița a avut aprobat de Consiliul Județean Ialomița pentru anul 2009 un stat de funcții
ce cuprinde 27 de posturi, fiind organizată în 4 compartimente de specialitate.
Pentru anul 2009, conducerea Bibliotecii Județene a realizat gestionarea judicioasă a
unui buget de venituri şi cheltuieli în valoare de 798.000 lei din care: 788.000 lei subvenție
de la Consiliul Județean Ialomița (98,75%) şi 10.000 lei din venituri proprii (1.25%).
Una dintre principalele atribuții ale Bibliotecii Județene “Ştefan Bănulescu” Ialomița o
constituie îndrumarea metodologică a bibliotecilor din județ, proces în cadrul căruia am
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urmărit formarea şi promovarea acestora, perfecționarea profesională a bibliotecarilor,
dezvoltarea serviciilor de bibliotecă şi completarea fondului de carte al acestora prin
donații şi transferuri.
La finele anului 2009 inventarul colecțiilor Bibliotecii Județene „Ştefan Bănulescu”
cuprinde un fond de carte de 210.360 de volume, cu o valoare de 914.494,18 lei şi alte 3.724
unități de bibliotecă (casete audio, video, discuri, diapozitive, foto, CD, DVD), cu o valoare
8.110,56 lei. În anul 2009 au fost achiziționate 6030 de volume, în valoare 113.874,73 lei.
Datele statistice înregistrate la 31 decembrie 2009 arată că aceste colecții au fost
accesate de un număr total de 5.575 de utilizatori, fiind consultate în total 93.371 de
documente, existând o frecvență medie de vizitare de 208 persoane pe zi.
„Salonul anual de carte”, amplă manifestare culturală aflată la cea de a XVIII‐a
ediție, reprezintă cea mai importantă manifestare dedicată cărții la nivelul județului
Ialomița. Această sărbătoare, cu frecvență anuală, a intrat în conştiința publicului
ialomițean fiind o dovadă incontestabilă a faptului că lectura ocupă un loc bine definit în
sfera de preocupare a tuturor persoanelor, atrăgând în perioada 1 octombrie ‐ 31 octombrie
2009 peste 4100 de vizitatori.
Salonul Anual de Carte a prezentat achizițiile facute de Biblioteca Judeteană de la
ultima ediție până la cea curentă, şi a oferit publicului vizitator posibilitatea de a cumpăra
cărți cu rabat comercial, direct de la standurile cu vânzare ale Editurilor Saeculum,
Tritonic, Paralela 45, RAO, Nemira, Eikon care au expus în cadrul Centrului Cultural
UNESCO “Ionel Perlea” din municipiul Slobozia. În cadrul manifestării pe panouri şi în
vitrinele bibliotecii au fost expuse peste 790 titluri, achiziționate pe parcursul anului 2009.
Programul anual de activitate a cuprins şi în anul 2009 manifestări culturale
prilejuite de aniversări şi comemorări, evenimente istorice şi literare care s‐au concretizat
în realizare a numeroase expoziții tematice de carte, lansări şi prezentări de carte, întâlniri
cu autori şi editori, dezbateri, spectacole etc.
Programul cultural “Biblioteca vine la tine !”, care a fost inițiat în anul 2008, a
continuat şi în 2009, în parteneriat cu grădinițele, şcolile generale, liceele şi Penitenciarul
din Slobozia, venind în întâmpinarea cerințelor utilizatorilor de carte, fiind una dintre
importantele mijloace de promovare a colecțiilor şi serviciilor bibliotecii. Inițierea acestui
program cultural a avut la bază convingerea noastră asupra faptul că activitatea culturală
nu trebuie să fie apanajul exclusiv al intelectualilor din municipiul Slobozia care pot avea
acces facil la sediul Bibliotecii Județene “Ştefan Bănulescu” Ialomița, ci trebuie să fie
deschisă către marele public, pentru a respecta principiul constituțional al dreptului egal la
educație şi cultură al tuturor cetățenilor.
A continuat şi in anul 2009 programul de mediatizare a noilor apariții editoriale
aflate în patrimoniul Bibliotecii Județene prin realizarea la posturile de radio locale a
emisiunii “Cărțile tale” şi la televiziunea Antena 1 Slobozia a emisiunii “O carte pe
săptămână”, cu scopul atragerii la bibliotecă şi lectură în general, a cititorilor din
comunitățile locale.
O important inițiativă care este demnă de menționat este campania intitulată
Plăcerea Lecturii, o inițiativă de anvergură a postului TV Minimax, care în parteneriat cu
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bibliotecile județene, Asociația Națională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din
Romania (ANBPR), lanțul de magazine „Diverta”, precum şi personalități marcante, actori,
sportivi şi artişti din domeniul muzical, au popularizat lectura în rândul copiilor.
Autori, instituții şi persoane fizice au oferit donații de carte in anul 2009 către
Biblioteca Județeană. Se impune evidențierea unei inițiative remarcabile a Bibliotecii
Academiei Române care a efectuat o donație de mare valoare care a constat din seria de
volume VIII‐XXII şi XXIV din ediția facsimilată a Manuscriselor lui Mihai Eminescu.
I. Consiliul Județean Ialomița îndeplineşte atribuțiile adunării generale a
acționarilor la S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomița, unde este unic acționar. În anul 2009,
S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomița a înregistrat o cifră de afaceri de 15.064.834 lei la
venituri, un profit brut de 472.185 lei, un număr mediu de salariați de 105 angajați. A fost
dată în folosință o stație modernă germană de mixturi asfaltice de 120 to/h, care fost
achiziționată în sistem leaseing încă din anul 2008, şi care are o valoare de 5.935.403 lei.
Alte mijloace fixe achizitionate si date in folosinta in anul 2009 in urma unor investiții de
1.585.518 lei au fost: un post Trafo 1000 kW, aducțiunea de gaz metan la noua stație de
mixturi asfaltice, o autobasculanta, 2 autoutilitare Fiat Ducato, apatura de laborator etc.
Printre lucrările cele mai importante executate în anul 2009 menționăm: reabilitarea
şi modernizarea DJ 212 –Feteşti – Țăndărei, etapa I (km. 100+915 ‐ 105+915 şi km. 76+900 ‐
83+075), D.J. 212 Mihail Kogalniceanu‐DN 2A (km 68+295 ‐ 72+182); Fetesti‐Tandarei: etapa
II (km 83+075 ‐100+915), reparația drumurilor orăşeneşti din Tăndarei, a drumurilor
comunale din Suditi, lucrări de întreținere, reparații curente şi deszăpezirea drumurilor
județene.
De asemenea, se impune să precizăm faptul că a crescut capitalul social al
Consiliului Județean Ialomița la aceasta societate in anul 2009 de la suma 3.434.115 lei la
6.216.330 lei.
X. Îndeplinirea atribuțiilor privind relația cu alte autorități ale administrației
publice locale şi centrale şi a altor atribuții date în competența consiliului județean sau
preşedintelui acestuia au fost transpuse în practică prin acordarea de consultanță de
specialitate în domeniile juridic, tehnic şi economic, la cerere şi fără plată consiliilor locale
municipale, orăşeneşti şi comunale din județ.
Pe parcursul anului 2009 Consiliul Județean Ialomița a avut o relație de bună
colaborare şi cooperare cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România şi cu
filialele structurilor asociative din administrația publică locală (Asociația Comunelor din
România, Asociația Oraşelor din România, Asociația Municipiilor din România),
exprimând puncte de vedere şi propuneri de lege ferenda, de modificare a unor acte
normative în vigoare, desfăşurându‐se numeroase consultări şi informări reciproce despre
problemele de interes public județean sau regional, îndeplinind atribuțiile specifice şi
măsurile stabilite în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
În domeniul dezvoltării regionale Preşedintele Consiliului Județean Ialomița a
desfăşurat o activitate intensă şi în anul 2009, ocupând în continuare funcția de Preşedinte
al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
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Astfel, în anul de raportare au avut loc un număr de 2 şedințe ale Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia (20 februarie 2009 la Slobozia – în cadrul căreia au fost
adoptate 5 hotărâri, o şedință desfăşurată prin procedură scrisă în data de 28 octombrie
2009, când a fost adoptată o hotărâre.).
De asemenea, Preşedintele Consiliului Județean Ialomița a participat în calitate de
reprezentant al Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia la 3 şedințe ale Comitetului de
Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007‐2013. În cadrul acestor reuniuni
cele mai importante teme abordate au vizat:
 Stadiul implementării Programului Operațional Regional şi măsuri întreprinse
pentru accelerarea implementării POR;
 Aprobarea criteriilor revizuite de selecție a proiectelor finanțabile din Programul
Operațional Regional ‐ Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor ‐ poli
de creştere urbană ‐ Domeniul major de intervenție;
 Modificarea criteriilor de eligibilitate şi selecție a proiectelor finanțabile prin
Programul Operațional Regional, pentru: Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului, Domeniul major de intervenție: Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea
calității serviciilor turistice şi Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri
regional şi local, Domeniul major de intervenție: Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor.
 Propuneri în vederea aprobării realocării fondurilor aferente domeniului de
intervenție 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru
noi activități” şi creşterea cu 30% a limitei maxime de contractare pentru axa prioritară 2
„Îmbunătățirea infrastructurii regionale şi locale de transport”.
XI. Promovarea cooperării internaționale rămâne un semnificativ obiectiv al
Consiliului Județean Ialomița, şi al conducerii operative. Preşedintele Consiliului Județean
este membru supleant în cadrul Comitetului Regiunilor Europene, participând la dezbateri
şi reuniuni ale acestui for, având ca teme dezvoltarea regională, cooperarea inter‐regională
şi transfrontalieră, rolul autorităților teritoriale în politica de integrare, coeziunea
teritorială, calitatea produselor agricole, migrația şi mobilitatea populației etc.
Consiliul Județean Ialomița a avut şi in anul 2009 o buna comunicare cu structurile
europene (Ansamblul Regiunilor Europene, Asociația Internațională a Regiunilor
Francofone, Consiliul Europei, etc), reprezentanți ai Consiliului Județean Ialomița au
participat la reuniuni europene pe difertie teme şi au fost întâlniri de lucru sau protocolare
cu reprezentații unor delegații din străinătate.
Prezentul raport privind modul în care au fost îndeplinite atribuțiile şi
responsabilitățile Consiliului Județean Ialomița şi ale preşedintelui acestuia în anul 2009
reflectă activitatea desfăşurată de către consilierii județeni, conducerea operativă –
preşedintele, vicepreşedinții Consiliului Județean Ialomița şi secretarul județului Ialomița,
de către aparatul de specialitate şi instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului
Județean Ialomița, care, printr‐un efort comun, coerent şi consecvent, au format o
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adevărată echipă, demonstrând un management public eficient şi eficace, în utilizarea
resurselor şi în adaptarea la rigorile, principiile şi standardele unei administrații de tip
european.
În cadrul demersului de realizare a prezentului raport au reieşit pe lângă “punctele
tari” prezentate anterior şi o serie constrângeri şi disfuncționalități, dintre care putem
enumera:
 gradul relativ redus de implicare a cetățenilor în viața publică, chiar dacă există
forme legale ale democrației participative. Acest fapt este evidențiat şi prin participarea
redusă a cetățenilor la dezbaterile publice ope care le‐am organizat, la şedințele Consiliului
Județean Ialomița, care au un caracter public;
 nivelul scăzut de încredere a cetățenilor față de administrație;
 neîndeplinirea obligației legale de prezentare a rapoartelor anuale de comisiile de
specialitate de majoritatea consilierilor județeni, care ar fi constituit o importantă bază de
date despre raporturile aleşilor locali cu cetățenii;
 nivelul scăzut de informare a populației asupra competențelor şi misiunilor
Consiliului Județean şi instituțiilor publice în general;
 reglementări legislative necorelate sau contradictorii în domeniu, care blochează în
multe cazuri activitatea autorităților administrației publice locale;
 refuzul autorităților centrale de efectuare a unei descentralizări reale, care să respecte
‚principiul transferării către autoritățile publice locale atât a atribuțiilor şi competențelor,
cât şi a resurselor finanaciare şi umane necesare;
 blocarea ocupării posturilor vacante, care a presupus supraîncărcarea cu sarcini a
altor funcționari publici şi imposibilitatea de a acoperi activitatea unor servicii din
domeniul juridic, tehnic şi gestionare a fondurilor europene;
 n‐au fost găsite totdeauna acele mijloace care să stimuleze creativitatea şi cooperarea
între diferite nivele organizatorice ale instituției, să repereze şi reducă deficitul de
comunicare.
Doresc să mulțumesc public consilierilor județeni, vicepreşedinților Consiliului
Județean Ialomița, secretarului județului Ialomița, funcționarilor publici de conducere sau
de execuție şi personalului contractual din aparatul de specialitate şi instituțiile publice
subordonate, autorităților publice județene, regionale şi centrale, reprezentanților mass‐
media pentru modul în care au înțeles să colaborăm şi să ne sprijinim reciproc, spre a oferi
o administrație transparentă, democratică, performantă şi apropiată de cetățeni.

VASILE SILVIAN CIUPERCĂ
PREŞEDINTE
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