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RAPORTUL
preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind
modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor
Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2010
I. Contextul economic, social şi administrativ aferent anului 2010
RAPORTUL preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor
proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2010 trebuie să pornească de la contextul
economic, politic, social şi administrativ specific anului 2010, an crucial în evoluţia vieţii economice, sociale
şi politice din tara noastra, când criza generală, prin dimensiunile şi efectele ei, a pus România în faţa uneia
dintre cele mai mari provocări din istoria sa recentă, iar factorii implicaţi în viaţa politico-socială şi
administrativă de la nivel regional şi mai ales, local în situaţii de-a dreptul dramatice.
Afirmaţia se fundamentează pe faptul că, în România, criza financiară şi economică a oprit procesul dificil
de consolidare a autonomiei locale şi financiare a autorităţilor publice din teritoriu, în sensul european al
conceptului, acestea devenind ţinta predilectă a măsurilor de austeritate promovate iraţional şi ineficiente
economic, fără studii de evaluare a impactului lor, cu imixtiuni grave în funcţionarea administraţiei publice
locale şi anatemizarea acestei componente de maximă importanţă în funcţionarea statului român.
A existat o preocupare aproape nefireasca si de neînteles a guvernantilor de a impune constiintei publice
ideea ca administratia publica este principala cauza a crizei care a afectat România si nu lipsa strategiilor
guvernamentale anti-criza coerente, real identificate si cu masuri operationale eficiente.
Reducerea salariilor şi plafonarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal din administraţia publică
locală a însemnat, în anul 2010, diminuarea cu aproape 50% a veniturilor funcţionarilor publici şi a
personalului contractual. Reducerea numărului de personal la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale s-a
făcut cu încălcarea autonomiei locale şi nu a avut la bază decât dimensionarea lui pe unicul criteriu al
populaţiei, care a creat mari dificultăţi în funcţionarea autorităţilor publice locale. În acelaşi timp, blocarea
posturilor vacante de peste trei ani şi menţinerea ca legală a prevederii aberante că se poate organiza un
concurs pentru un post numai după ce s-au vacantat şapte posturi din organigramă (?!?) au supraîncărcat
sarcinile de serviciu ale personalului în funcţie, în detrimentul creşterii performanţei individuale şi a
perfecţionării manangementului public. Ca un exemplu, în baza O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, în judeţul Ialomiţa au fost înregistrate mai multe concedieri colective la nivelul administraţiilor
publice locale, a serviciilor publice deconcentrate şi o reducere importantă de posturi la nivelul Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, instituţie din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa. În
acelaşi timp, introducerea stimulentelor în salariul de bază de la nivelul lunii octombrie 2010 pentru
personalul din sistemul bugetar care a beneficiat de stimulente în acea lună, a încalcat principiile salarizării
unitare şi a creat discriminări în rândul personalului bugetar şi discrepanţe majore de salarizare, fără nicio
corelaţie cu responsabilităţile, competenţa şi încărcătura de
atribuţii ale postului.
Există o evidentă incoerenţă legislativă şi ”inflaţie” de
reglementări în domenii care vizează sfera de competenţă a
autorităţilor administraţiei publice locale, care mimează
descentralizarea (sunt descentralizate atribuţii şi
responsabilităţi, fără a descentra şi resurse financiare, umane,
materiale), întăreşte rolul structurilor administraţiei centrale,
consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităţilor
locale (Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, Asociaţiile
Municipiilor, Oraşelor şi Comunelor din România) este
formală, iar respectarea regulilor de tehnică legislativă
(Legea nr.24/2000) este relativă, din moment ce există multe
acte normative fără a avea toate avizele necesare.
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Cu titlu de exemplu, trebuie să menţionăm reglementările din domeniul sănătăţii, mai ales a preluării
managementului spitalelor publice sau cel al funcţionării Camerelor Agricole, care au creat disfuncţionalităţi
majore şi confuzie în stabilirea competenţelor şi în organizarea şi funcţionarea entităţilor publice din aceste
domenii.
În ceea ce priveşte finanţele publice,
rectificarea negativă a bugetului destinat
autorităţilor administraţiei publice locale pe
anul 2010 care a afectat bugetul propriu cu suma
de 3.750,29 mii lei şi intrarea în vigoare a
prevederilor legii responsabilităţii fiscale
(Legea nr. 69/2010) au condus la diminuarea
surselor bugetare, plafonarea cheltuielilor de
personal, reducerea finanţărilor pentru
proiectelor cu finanţare nerambursabilă
(împrumuturile locale) şi au accentuat o criza
majoră în funcţionarea autorităţilor
administraţiei publice locale. Prin acest act
normativ a fost introdusă o dificultate majoră în
derularea proiectelor de dezvoltare locală, ca
urmare a stabilirii unui nou mod de cofinanţare
de la bugetul de stat a unor obiective de
infrastructură de nivel judeţean sau local. De asemenea, prin ordonanţă de urgenţă se introduce obligativitatea
alocării pe baza unui contract de finanţare a resurselor financiare din bugetul de stat sau din bugetul unor
ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, pentru proiecte locale. Criteriile de selecţie a proiectelor şi
a unităţilor administrativ teritoriale se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea miniştrilor, fapt care
conduce în mod clar la o politizare accentuată a alocării acestor resurse.
De asemenea, prin efectul Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/ 2010 sume importante sunt pierdute de la bugetele
judeţelor, începând din 2011, de la 13 % la 12 % din impozitul pe venitul global, în timp ce în cazul bugetelor
locale procentele se reduc de la 47 % la 44 % din acest impozit.
Dezvoltarea locală şi regională au devenit noţiuni în consolidarea importanţei cărora, autorităţile publice
locale au un rol din ce în ce mai mic, în detrimentul rolului jucat de administraţia centrală, iar ineficienţa
acesteia în acest domeniu este argumentul cel mai important al nevoii de descentralizare decizională şi
administrativă. În sfidarea prevederilor Legii 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările
ulterioare, care cer indicatori de performanţă şi alocări bugetare predictibile pentru orice program al unui
ordonator principal de credite, Legea bugetului de stat pe 2010 nu a mai cuprins în partea scrisă sume destinate
înfiinţării sau reabilitării sistemelor de apă şi canalizare ( O.G. 7 /2006), modernizării infrastructurii de
învăţământ şi sport sau pentru realizarea unor parcuri şi zone de agrement. Lipsa evaluărilor de impact şi de
eficienţă a acestor programe a arătat clar intenţia de a perpetua o abordare centralizată şi clientelară.
Dispersia pe mai multe ministere a unor resurse financiare destinate realizării, extinderii sau reabilitării
diferitelor infrastructuri din zona de responsabilitate a autorităţilor publice locale (Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului, Ministerul Mediului, Ministerul Administraţiei şi Internelor etc.) a amplificat
ineficienţa utilizării fondurilor publice şi slăbirea autonomiei autorităţilor publice locale, devenind cel mai
puternic mijloc de alocare pe criterii politice a fondurilor de la bugetul de stat.
O mare parte din investiţiile autorităţilor publice locale începute în anii anteriori prin finanţări de la
bugetul de stat au fost sistate, fără ca evaluarea impactului acestor măsuri asupra economiei locale să
preocupe pe cineva.
Acest context economic, politic, social şi administrativ dificil din anul 2010 a impus Consiliului Judeţean
Ialomiţa şi conducerii sale operative şi executive adaptarea managementului public la condiţiile specifice
anului raportat, reanalizarea şi reajustarea obiectivelor strategice, evaluarea şi preîntâmpinarea situaţiilor de
risc. Obiectivul principal al tuturor acţiunilor şi demersurilor întreprinse de Consiliul Judeţean Ialomita în
anul 2010 a fost reprezentat de stimularea relansării economice reale şi durabile a mediului local de afaceri,
prin mijloacele legale de care dispune: îmbunătăţirea infrastructurii rutiere la nivelul judeţului, facilitarea
accesului deţinătorilor de capital la investiţiile şi lucrările publice, atât la nivel judeţean cât şi în teritoriu,
asigurarea calităţii, promptitudinii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, o administraţie publică eficientă
şi capabilă să genereze politici publice adecvate nevoilor locale real identificate, promovarea parteneriatului,
creşterea credibilităţii, transparenţei decizionale şi mărirea gradului de încredere în administraţia publică
judeţeană.
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II. Respectarea prevederilor Constituţiei României, punerea în aplicare a legilor, a decretelor
Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului
Judeţean, precum şi a altor acte normative.
Potrivit prevederilor art. 104, alin.(1), lit. b ), coroborat cu alin. (3), lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este instituită obligaţia
preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa de a prezenta anual un raport cu privire la modul de îndeplinire a
atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Raportul aferent anului 2010 continuă să reflecte, în mod consecvent, preocuparea Consiliului Judeţean
Ialomiţa, în calitate de autoritate deliberativă şi a conducerii sale operative de a promova în guvernarea locală
principiile legalităţii, autonomiei locale, eficacităţii utilizării fondurilor fixe, transparenţei administrative şi
consultării cetăţenilor în problemele de interes judeţean, responsabilităţii şi profesionalismului în exercitarea
funcţiilor publice, continuităţii şi coerenţei demersului strategic.
Ierahizate încă din mandatul anterior, obiectivele strategice prioritare au fost menţinute şi urmărite cu
consecvenţă şi în anul 2010:
1. modernizarea infrastructurii rutiere judeţene;
2. reabilitarea infrastructurii sanitare ;
3. modernizarea şi îmbunătăţirea sistemului
judeţean al asistenţei sociale;
4. sprijinirea dezvoltarii durabile a unitatilor
administrativ-teritoriale din judet;
5. cresterea performantei institutiilor publice din
subordinea Consiliului Judetean Ialomita.
În condiţiile în care, în anul 2010, a fost implementat
proiectul cu finanţare europeană nerambursabilă de
realizare a „Strategiei de dezvoltare economico-socială
a judeţului Ialomiţa pentru perioada 2009 – 2020”,
aceste priortiăţi strategice au fost preluate în analiza şi
formularea scenariilor de dezvoltare ale judeţului şi a
direcţiilor strategice de dezvoltare.
În ceea ce priveşte respectarea prevederilor
Constituţiei României, punerea în aplicare a legilor, a
decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi
ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului
Judeţean, precum şi a altor acte normative incidente
asupra activităţilor şi atribuţiilor consiliilor judeţene
trebuie arătat că respectarea legalităţii este o coordonată
esenţială, de la care nu s-a făcut nicio derogare. O
singură hotărâre de consiliu judeţean a fost atacată în
instanţa de contencios administrativ fără ca până în
acest moment să avem o soluţie definitivă.
În anul 2010, componenţa nominală a Consiliului
Judeţean Ialomiţa a fost modificată de 4 ori, prin
demisia unor consilieri judeţeni (Dumitrescu Ion şi
Olaru Vasile – PSD, Grigore Ion- PDL şi Mitrea Steluţa
Iuliana – PNL), urmate de constatarea încetării
mandatului de consilier judeţean şi validarea a 4 noi
consilieri judeţeni (Berbecel Vasile şi Dedu Valeriu –
PSD, Gheorghe Nicolae – PDL şi Antonescu Lidun
Cătălin – PNL). Aceste modificări nu au schimbat
structura reprezentării politice în Consiliului Judeţean
Ialomiţa ( 13 mandate – PSD; 9- PDL, 6- PNL. 2PNG). De asemenea, modificările au fost operate în
componenţa comisiilor de specialitate.
Pentru a transpune în practică a prevederilor legislaţiei în vigoare,în anul 2010,
Consiliul Judeţean
Ialomiţa s-a întrunit în 11 şedinţe, dintre care 9 au fost şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, în cadrul
cărora au fost adoptate un număr de 97 de hotărâri, din care 21 au fost hotărâri cu caracter normativ.
3

În funcţie de sectorul reglementat, structura celor 97 de hotărâri este următoarea:

Tuturor şedinţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa desfăşurate în anul 2010 li s-a asigurat caracterul public,
iar, în cazul hotărârilor cu caracter normativ, preşedintele şi Consiliul Judeţean Ialomiţa au respectat obligaţiile
instituite prin Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, atât în faza de
elaborare a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ, cât şi în cea de asigurare a participării cetăţenilor la
procesul de luare a deciziilor administrative.
În faza procedurală privind elaborarea celor 21 de proiecte de hotărâri cu caracter normativ adoptate pe
parcursul anului 2010, Consiliul Judeţean Ialomiţa a asigurat, prin structurile din cadrul aparatului de
specialitate, redactarea anunţului în ceea ce priveşte intenţia de elaborare a proiectelor de hotărâri cu caracter
normativ, redactarea acestor proiecte, a expunerii de motive şi a raportului direcţiei de specialitate, publicarea
anunţului în mass-media locală şi pe site-ul www.cicnet.ro şi afişarea la sediul instituţiei, în Centrul de
Informaţii pentru Cetăţeni, înscrierea în anunţ a termenului limită, a locului şi modalităţilor în care cei
interesaţi pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ
şi specificarea persoanelor care primesc aceste documente.
Toate documentele de fundamentare a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa cu caracter
normativ au fost afişate pe pagina de internet www.cicnet.ro, link-ul „Transparenţa decizională”, creat special
pentru a asigura o vizibilitate directă pe pagina de internet a instituţiei şi facilitarea accesului utilizatorilor la un
instrument important al transparenţei decizionale şi al controlului cetăţenesc. De altfel, începând din luna iunie
2010, au fost postate pe pagina de internet www.cicnet.ro toate proiectele de hotărâri şi documentele de
fundamentare a lor de la fiecare şedinţă a Consiliului Judeţean Ialomiţa convocată.
Pe parcursul anului 2010 nu au existat solicitări scrise din partea unor asociaţii legal constituite sau a altei
instituţii publice pentru organizarea unor dezbateri publice asupra actelor cu caracter normativ supuse spre
analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Ialomiţa.
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Din proprie initiativa, conducerea operativa a Consiliul Judetean
Ialomita a organizat în anul 2010 un numar de 11 dezbateri publice, din
care 3 dezbateri au avut ca obiect proiectul bugetului propriu al
judetului Ialomita, fiind organizate în municipiile Slobozia, Urziceni
si orasul Tandarei, iar 8 dezbateri publice au avut loc în cadrul
proiectului de realizare a “Strategiei de dezvoltare a judetului Ialomita
2009-2020”. În cadrul acestor dezbateri, participantii au facut 70 de
recomandari, propuneri si sugestii de îmbunatatire a proiectelor de
hotarâri cu caracter normativ supuse dezbaterii, din care 14 au fost
incluse în proiectele de acte administrative cu caracter normativ.
Etapa procedurală de participare la procesul de luare a deciziilor
administrative a însemnat derularea activităţilor legale de desfăşurare a
şedinţelor publice ale Consiliului Judeţean Ialomiţa. La aceste şedinţe
au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice aflate
sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, ai autoritatilor si
institutiilor publice interesate de domeniul dezbatut sau specialisti care
au informat consilierii judeteni si asistenta cu date tehnice despre un
anumit proiect.
Din punct de vedere tehnic, toate lucrările şedinţelor Consiliului
Judeţean Ialomiţa au fost înregistrate audio şi dactilografiate, iar
hotărârile adoptate, procesul-verbal şi minutele au fost îndosariate şi
arhivate.
Hotărârile adoptate au fost transmise Instituţiei Prefectului –
Judeţul Ialomiţa pentru exercitarea controlului de legalitate. Există un
singur caz litigios mai deosebit – hotărârea nr.14/26.02.2010 privind
aprobarea repartizării pe bugete locale a unor sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, pe anul 2010. Instituţia Prefectului –
Judeţul Ialomiţa a solicitat documentele de fundamentare a hotărârii,
iar Trezoreriei blocarea conturilor celor 66 de unităţi administrativteritoriale! În data de 20.05.2010, Instituţia Prefectului – Judeţul
Ialomiţa depune la Tribunalul Ialomiţa o cerere prin care
solicită”constatarea nulităţii absolute a art.1,2 şi 3 din HCJ nr.
14/2010”. La sfârşitul anului raportat soluţionarea cazului se afla la
Curtea de Apel Bucureşti.
Acţiunea în contencios administrativ s-a concentrat pe caracterul
sumelor repartizate de Consiliul Judeţean ialomiţa, sume
necondiţionate, destinate echilibrării bugetelor locale, aşa cum sunt
reglementate de lege, şi nu transferări cu destinaţie specială, aşa cum se
practică ca nivel guvernamental. Rezultatul iniţiative este blocarea
într-un cont al Trezoreriei Ialomiţa a sumei de aproximativ 1,6
milioane lei, care vor fi disponibili după soluţionarea definitivă a
cauzei.
Actele normative adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa au fost
comunicate persoanelor şi autorităţilor publice interesate, publicate pe
site-ul propriu www.cicnet.ro şi în Monitorul Oficial al judeţului
Ialomiţa. S-a asigurat publicitatea hotărârilor cu caracter normativ
adoptate şi a minutelor şedinţelor, prin prezentarea pe site-ul
www.cicnet.ro, cât şi posibilitatea de a fi accesate la cerere, în
condiţiile Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public.
În cursul anului 2010 nu s-au înregistrat reclamaţii administrative şi
plângeri la instanţa de contencios administrativ în legătură cu aplicarea
şi respectarea prevederilor Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică.
În exercitarea atribuţiilor conferite de lege, pe parcursul anului
2010 preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a emis un număr de
315 dispoziţii.
Hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa şi dispoziţiile
preşedintelui acestuia au fost duse la îndeplinire de direcţiile de
specialitate şi instituţiile publice de sub autoritatea consiliului.
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III. Îndeplinirea atribuţiilor preşedintelui privind relaţia cu consiliul judeţean, a însemnat
respectarea normele legale privind organizarea şi funcţionarea consiliului judeţean şi înscrierea strictă în
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Au fost respectate condiţiile legale de convocare, de stabilire a ordinii de zi şi asigurarea publicităţii acesteia,
de întrunire a cvorumului necesar, de desfăşurare a şedinţelor, de exercitare a votului şi de asigurare a caracterului
public al şedinţelor atât în funcţionarea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cât şi a celor 5 comisii de specialite ale
acestuia.
La toate şedinţele Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost adresate invitaţii de participare Instituţiei
Prefectului judeţului Ialomiţa, parlamentarilor din judeţ, reprezentanţilor instituţiilor publice de sub
autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, ai unor servicii publice deconcentrate în teritoriu, organizaţii nonguvernamentale sau profesionale locale, cetăţeni interesaţi şi ai mass-media locală. Invitaţiile au fost în mare
parte onorate, cu menţiunea că parlamentarii de Ialomiţa, cu excepţia domnului deputat Marian Neacşu, nu au
participat la şedinţele la care au fost invitaţi.
Conducerea sedinţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa a fost asigurată, în majoritatea cazurilor, de
preşedintele Consiliului Judeţean , iar, în absenţa motivată a acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat
prin dispoziţie.
S-au respectat regulile de iniţiere, redactare şi
prezentare a proiectelor de hotărâre, procedurile de
depunere a amendamentelor şi de dezbatere a
proiectelor de hotărâri, de conduită a consilierilor
judeţeni.
IV. Realizarea obiectivelor strategice
prioritare propuse pentru anul 2010 a fost
abordată unitar, în funcţie de priorităţile propuse şi de
nevoile reale identificate ale comunităţilor locale, dar
şi în corelare cu restricţiile bugetare severe ale anului
2010.
A. Modernizarea infrastructurii rutiere judeţene a
rămas prima opţiune strategică, care se regăseşte atât
în prevederilor din „Documentul strategic cu Scenarii
de Dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a
teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009-2013,
cu orizont 2013-2020”, cât şi în „Strategia de
modernizare, reabilitare şi întreţinere a căilor rutiere de
comunicaţie din judeţul Ialomiţa”.
Conducerea operativa a Consiliului Judetean
Ialomita a promovat o politica de dezvoltare echilibrata
a infrastructurii rutiere de interes judetean în teritoriu,
realizând investitii importante în majoritatea zonelor
judetului.
În anul 2010, principalele actiuni în acest domeniu
strategic prioritar au fost:
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• Derularea lucrărilor şi activităţilor din calendarul celui deal II-lea an al implementării proiectului finanţat prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară nr.
2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi
locale”, “Ranforsare şi modernizare a drumului judeţean
DJ 201 B, km. 0+000 / km. 19+000 pe traseul Ciochina –
Orezu – Raşi” . Până la 31.12.2010 s-au decontat lucrări în
valoare de 13.949.786,93 lei, fiind onorate de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate
de Management a Programului Operaţional Regional, şapte
cereri de rambursare. Valoarea totală a proiectului este de
36.462.900,65 lei, din care valoarea eligibilă însumează
30.024.396,34 lei şi este finanţată prin Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR) – 25.971.102,83 lei, bugetul
naţional – 3.452.805,58 lei şi cofinanţarea asigurată de
beneficiar de 600.487,93 lei. Implementarea proiectului va
aduce la standarde occidentale această importantă arteră
rutieră judeţeană, o va integra rutelor de transport de nivel
naţional şi european, prin legătura cu Autostrada Soarelui (A2)
la nodul rutier de la Lehliu şi va fi un factor de dezvoltarea
durabilă a comunităţilor locale din zonă;
- finalizarea lucrărilor de „ Modernizare Pod la ALBEŞTI
– ANDRĂŞEŞTI pe DJ306 km 37+600”, lucrare
recepţionată în data de 04.11.2010, cu o valoare totală a
investiţiei de 4.922.535,41 lei, din care 3.122.346,00 lei
reprezintă sumă cheltuită în anul raportat;
• realizarea investiţiei de „Modernizare DJ101B MAIA –
ADÎNCATA, km 55+700 – 60+200” cu o valoare totală de
4.446.281,00 lei, drum judeţean important pentru dezvoltarea
zonei legumicole din vestul judeţului;
• continuarea lucrărilor de „Reabilitare şi modernizare a drumului judeţean DJ201A: COŞERENI –
MOLDOVENI - PATRU FRAŢI – ADÎNCATA – limită cu judeţul PRAHOVA”, decontându-se până la
data de 31 decembrie 2010 o sumă de 9.924.437,00 lei, din care 5.014.050,00 lei pentru tronsonul I şi
4.910.387,00 lei pentru al II lea tronson de drum;
• continuarea lucrărilor de „Reabilitare şi modernizare a drumului judeţean DJ212 Mihai
Kogalniceanu – DN2A (km 68+295 – 72+182), TANDAREI – FETESTI - etapa II (km 83+075 –
100+915)” care vor continua si în anul 2011. Valoarea decontata în anul precedent pentru lucrarile efectuate
se ridica la suma de 4.645.584,00 lei;
• menţinerea în stare de viabilitate a reţelei de drumuri şi poduri judeţene, prin reparaţii şi întreţinere
curentă pe timp de iarnă şi vară, în valoare totală de 8.740.778,00 lei.
Trebuie făcută menţiunea că, în afara investiţiei finanţată prin POR 2007-2013 – DJ Ciochina-Raşi, pentru
celelalte lucrări de modernizare şi întreţinere enumerate resursele financiare necesare au fost asigurate din
resurse proprii şi împrumuturi bancare.
B. A doua prioritate strategică a Consiliului Judeţean Ialomiţa o reprezintă reabilitarea infrastructurii
destinate domeniului sănătăţii, iar pentru anul 2010 aceasta a însemnat realizarea de investiţii care privesc:
• “Amenajarea şi extinderea Unităţii de Primire Urgenţe – Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia”,
obiectiv de investiţii demarat în anul 2009 şi , finalizat în anul 2010, având o valoare totală de 1.502.439,78
lei, conform Procesului
verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor nr.
4599 / 30.06.2010;
• Continuarea lucrărilor
de „Consolidare a clădirii
Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slobozia,
corpurile C,D,E – etapa
I”,
valoarea totală a
lucrărilor decontate la data
de 31.12.2010 fiind în sumă
de 1.089.851,85 lei.
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C. Modernizarea şi îmbunătăţirea sistemului
judeţean al asistenţei sociale a constat în anul 2010 în
realizarea de Direcţia Generală pentru Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa a unor lucrări de
investiţii sau reparaţii capitale, precum:
• înfiinţarea unui atelier de tâmplărie destinat
copiilor din Complexului de Servicii Urziceni, cu
sprijinul acordat de Asociatia “Action” si Organizatia
Umanitara “Assist Children in Need”, care au asigurat
fondurile de 45.000 lei;
• achiziţia de mobilier specific pentru Centrul de
Plasament nr.3 Slobozia şi Centrul de Primire în Regim
de Urgenţă Copii 3-18 ani Slobozia şi a 4 boilere
electrice pentru asigurarea necesarului de apă caldă la Căminul pentru Persoane Vârstnice “ing. Rusu Vadim”
de la Balaciu;
• izolarea termică a sediului administrativ şi executarea de împrejmuiri la unele obiective ale institutiei ;
• reparaţia acoperişului atelierului şi amenajarea intrării la Centrul pentru tineri din cadrul Complexului de
Servicii Sociale Fierbinti:
• înlocuirea sarpantelor si învelitorilor la cantina Centrului de Plasament nr.3 Slobozia si la cantina
Complexului de Servicii Urziceni.
Trebuie să menţionăm că, în cursul anului 2010, au fost depuse la Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia două proiecte importante care vor fi finanţate în anul 2011 prin intermediul Programului
Operational Regional, Axa Prioritara 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 Reabilitarea
/modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale:
• "Extindere, reabilitare termica si dotare Centru de Îngrijire si Asistenta - municipiul Slobozia";
• "Înfiinţarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro-psihică pentru Adulţi - comuna Movila, judeţul
Ialomiţa".
D. Sprijinirea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa reprezintă o
altă atribuţie importantă a Consiliului Judeţean reglementată prin prevederile art. 91, alin.(3), lit.d din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prin alte acte normative care privesc rolul şi locul autorităţii administraţiei publice judeţene în această materie.
Pentru comunităţile locale, dezvoltarea durabilă devine o prioritate majoră, care presupune o schimbare de
fond a abordării acţiunilor şi iniţiativelor strategice locale, o înţelegere profundă a interdependenţei
principiilor globale şi locale de dezvoltare, prin care să se poată asigura regenerarea resurselor, protejarea
mediului şi creşterea calităţii vieţii.
Din această perspectivă, ca autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru
coordonarea activităţii consiliilor municipale, orăşeneşti şi comunale, în vederea realizării serviciilor publice
de interes judeţean, Consiliul Judeţean Ialomiţa are atribuţia şi responsabilitatea de a adopta strategii,
prognoze şi programe care să asigure dezvoltarea economico-socială a judeţului şi de a coopera cu autorităţile
administraţiei publice locale pentru a găsi resursele necesare îndeplinirii obiectivelor înscrise în aceste
documente.
Pentru ca efortul financiar să aibă surse alternative de finanţare, Consiliul Judeţean Ialomiţa a fructificat
oportunităţile oferite de accesarea fondurilor structurale, pentru a propane şi implementa proicte cu finanţare
europeană nerambursabilă.
Apreciind că menţinerea numai a unor obiective strategice prioritare nu este de natură să dezvolte
capacitatea autorităţii de a formula politici publice pentru dezvoltarea durabilă a judeţului, Consiliul Judeţean
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Ialomiţa a fructificat oportunitatea de a accesa prin Programul
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative o finanţare
europeană nerambursabilă pentru elaborarea unui „Document
Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi
Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada
2009-2013, cu orizont 2013-2020 - „Realizarea Strategiei de
dezvoltare a judeţului Ialomiţa”. Finanţarea s-a făcut din
Fondul Social European (85%), din bugetul naţional (13%) şi
2% din contribuţia Consiliului Judeţean Ialomiţa, valoarea totală
finală eligibilă a proiectului fiind de 889.598,46 lei.
Principalele rezultate ale implementării proiectului se pot
sintetiza astfel: elaborarea “Strategiei de dezvoltare a judeţului
Ialomiţa, perioada 2009 – 2020” , în care sunt incluse câte 9
secţiuni sectoriale şi analize SWOT, 15 planuri de acţiune, 404
proiecte identificate şi 20 de proiecte prioritare, elaborarea „Profilului socioeconomic şi demografic al judeţului Ialomiţa” , desfăşurarea a 3 sesiuni de
instruire („Manager de proiect”, „Planificare strategică” şi „Managementul
parteneriatelor”), absolvite de 51 de participanţi, care au obţinut şi certificate
de absolvire conform standardelor şi procedurilor CNFPA, desfăşurarea a 12
consultări publice la care au fost înregistraţi 456 de participanţi, care au făcut
130 de propuneri şi sugestii de îmbunătăţire a strategiei, desfăşurarea cu mare
succes a concursului de desene la care au fost primite 186 de lucrări,
organizarea şi desfăşurarea unei vizite de documentare în Portugalia,
realizarea de material de promovare şi altele.
Implementarea cu succes a proiectului de elaborare a „Strategiei de
dezvoltare a judeţului Ialomiţa, perioada 2009 – 2020”, cu scenarii de
dezvoltare a judeţului şi stabilirea unor priorităţi de intervenţie sectoriale,
aliniate problemelor, necesităţilor şi constrângerilor identificate la nivel local
şi documentelor programatice naţionale, regionale şi judeţene ne permite să
afirmăm cu deplin temei că dispunem acum de un instrument programatic
fundamental pentru planificarea strategică şi coerenţa viitoarelor politici şi acţiuni publice ale autorităţilor
judeţene şi locale din Ialomiţa, care să producă relansare economico-socială, armonizarea intereselor zonale,
coeziune economică şi socială, competitivitate, îmbunătăţirea substanţială a calităţii vieţii şi a bunăstării în
toate teritoriile pe care le administrăm.
În acelasi timp, etapele de implementare a proiectului au adus câteva elemente relevante pentru
dezvoltarea capacităţii administrative şi îmbunătăţirea managementului public al Consiliului Judeţean
Ialomiţa: un intens proces participativ la analiza şi elaborarea documentelor, direcţiilor şi acţiunilor prioritare
strategice, responsabilizarea autorităţilor publice în promovarea economiei la nivel local şi realism în găsirea
mecanismelor de creştere economică locală, atitudine pro-activă şi prospectivă de identificare şi punere în
valoare a resurselor comunitare, reconsiderarea parteneriatului cu societatea civilă pentru implementarea şi
implicarea în programe şi proiecte comunitare, creşterea expertizei şi un nivel de performanţă superioară în
gestionarea proiectelor prin metode, instrumente şi proceduri moderne şi eficiente.
Elaborată printr-un accentuat proces participativ, „Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa pe
perioada 2009 – 2020” nu trebuie tratată ca un document imuabil, ci unul perfectibil, care trebuie adaptat
permanent la evoluţia şi rigorile mediului economico-social din judeţ şi de la nivel naţional şi European. De
asemenea, este greşit să considerăm că numai realizarea Strategiei rezolvă de la sine toate problemele şi
disfuncţionalităţile cu care ne confruntăm!
Suntem convinşi că participarea şi efortul conjugat al tuturor “ actorilor” locali la implementarea
activităţilor şi măsurilor concordanate cu priorităţile strategice determinate pentru judeţul Ialomiţa sunt de
natură să asigure relansarea economico-socială a comunităţilor ialomiţene, să reducă disparităţile locale, să
armonizeze interesele zonale şi să asigure competitivitatea
judeţului la nivel regional şi naţional, să încurajeze creativitatea
şi să promoveze valorile culturale perene din teritoriul pe care îl
administrăm, să aducă îmbunătăţirea substanţială a calităţii
vieţii, coeziune economică şi socială.
Un alt proiect cu finanţarea europeană nerambursabilă, aflat
în anul 2010 în al II-lea an de implementare, este unul
interjudeţean şi interregional, cu titlul „Metode moderne de
ocupare pentru mediul rural din judeţele Tulcea şi Ialomiţa”
şi a fost accesat prin Fondul Social European, Programul
Operaţional - Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 5
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„Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major
de intervenţie 5.2. „ Promovarea sustenabilităţii pe termen
lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor
umane şi ocuparea forţei de muncă”. Calitatea de solicitant în
cadrul proiectului o are Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a
judeţului Tulcea, iar parteneri sunt Consiliul Judeţean Tulcea,
Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Agenţia Judeţeană de Ocupare
a Forţei de Muncă Tulcea. Valoarea totală a proiectului este de
1.996.888 lei, din care 1.956.888 lei reprezintă contribuţia
nerambursabilă a Uniunii Europene, iar 62.000 lei, cheltuieli
eligibile şi neeligibile asigurate prin cofinanţare de parteneri.
Din judeţul Ialomiţa, 20 de comune sunt beneficiari direcţi
ai proiectului, prin care se urmăreşte integrarea pe piaţa
muncii a forţei de muncă neocupate din mediul rural, cu
accent pe grupurile dezavantajate şi persoanele din
agricultura de subzistenţă.
Calendarul activităţilor desfăşurate în anul 2010 a cuprins:
- prelucrarea, centralizarea şi sistematizarea datelor din
chestionarelor aplicate în campania de informare, promovare,
conştientizare şi selecţie a grupurilor ţintă din judeţul
Ialomiţa, referitoare la opţiunile pentru cursurile de formare
profesională pentru mecanizator , lucrător comercial, finisor
în construcţii, ospătar şi cel de dezvoltare atreprenorială;
- sprijinirea firmelor care au asigurat desfăşurarea sesiunilor de formare profesională (lucrător comercial,
finisor construcţii şi ospătar – SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL Galaţi, mecanizator - SC
Psychycal S.R.L. şi de dezvoltare antreprenorială – Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR Slobozia)
pentru stabilirea locaţiei şi condiţiilor logistice de desfăşurare a cursurilor;
- organizarea sesiunilor de formare profesională pentru calificările din sectoarele identificate şi
repartizarea cursanţilor pe centre de instruire ( Slobozia, Săveni, Vlădeni, Făcăeni, Borduşani);
- monitorizarea desfăşurării sesiunilor de instruire şi de desfăşurare a
examenului de absolvire;
- asigurarea colaborării cu autorităţile administraţiei publice locale din cele 20 de localităţi din Ialomiţa
pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, în sensul de a sprijini desfăşurarea cursurilor;
- publicarea de comunicate de presă în mass-media locale, privind stadiul implementării proiectului.
Prin cursurile derulate în cele 20 de comune au fost calificaţi 230 de cursanţi (50 – dezvoltare
antreprenorială, 56 mecanizatori, 44 lucrători comerciali, 40 de finisori în construcţii şi 40 de ospătari), faţă de
200 de cursanţi prevăzuţi în cererea de finanţare.
Tot în anul 2010 a continuat implementarea
proiectului „Achiziţionare echipamente specifice
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului
de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru
acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului
ajutor calificat, în Regiunea SUD Muntenia”, accesat
prin Axa prioritară „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”
din Programul Operaţional Regional 2007-2013, în
vederea finanţarea dotării cu echipamente performante a

bazelor operaţionale pentru situaţii de urgenţă din
Regiunea SUD Muntenia.
Pentru sprijinirea dezvoltării durabile a
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul
Ialomiţa, Consiliul Judeţşean Ialomiţa a adoptat şi
alte hotărâri care au vizat:
- actualizarea „Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor identificate la nivelul
judetului Ialomita”, care ofera o imagine generala
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asupra riscurilor potentiale identificate la nivelul judetului
Ialomita si unitatilor administrativ-teritoriale, dar si masurile,
actiunile si resursele necesare pentru managemnetul riscurilor
respective;
- aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru
lucrările de interventie la obiectivul „Modernizare podet peste
râul Sarata, comuna Barbulesti, judetul Ialomita”, pentru
îmbunatatirea infrastructurii rutiere din zona;
- aprobarea realizarii Proiectului „Asigurarea energiei
electrice pentru functionarea unor institutii publice din judetul
Ialomita prin captarea energiei verzi solare-Parcul Solar
Fotovoltaic Gura Ialomitei”;
- aprobarea încheierii de către Consiliul Judeţean Ialomiţa
cu Ministerul Mediului si Padurilor a „Conventiei de Colaborare” privind implementarea Proiectului
„CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII CU NUTRIENTI”;
- aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a principalilor indicatori tehnico –
economici pentru obiectivul de investitii „Casa memoriala Ionel Perlea – Centrul Cultural UNESCO Ionel
Perlea, Etapa I”.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Legii bugetului de stat pentru anul 2010, Consiliul Judeţean Ialomiţa a repartizat
unităţilor administrativ-teritoriale din teritoriu sume de echilibrare a bugetelor locale şi pentru
cofinanţarea unor proiecte de dezvoltare de interes local sau zonal, în vederea dezvoltării economicosociale durabile a comunităţilor ialomiţene.
Tendinta dezvoltarii economico-sociale a localitatilor judetului Ialomita este data si de statistica
îndeplinirii atributiei presedintelui Consiliului Judetean Ialomita de a emite si elibera acte de autoritate
urbanistica, avize si acorduri.
Pe parcursul anului 2010 au fost eliberate 17 certificate de urbanism, 435 avize pentru certificate de
urbanism, 26 autorizaţii de construire, 177 avize pentru autorizaţii de construire. De asemenea, au fost emise
37 avize ale Comisiei Tehnice Judeţene de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 11 avize tehnice pentru
lucrări de investiţii. Analiza autorizaţiilor de construire reţine că ele au fost solicitate de 21 agenţi economici
(81 %), 2 de persoane fizice (8 %) şi 3 de autorităţi publice locale (11 %). Luând în considerare
amplasamentul viitoarelor construcţii acestea se situează în 38 de localităţi din toate zonele geografice ale
judeţului, iar valoarea totală a investiţiilor promovate de solicitanţi depăşeşte suma de 127.480.000 lei.
Investiţiile propuse prin autorizaţiile de construire vizează realizarea de ferme zootehnice, lucrări de
reabilitare a acumulării de la Dridu, modernizarea reţelelor electrice,realizarea unor posturi de transformare,
extinderea şi reabilitarea sistemrlor de distribuţie a pei potabile şi a sistemelor de canalizare, managementul
integrat al deşeurilor menjere, reabilitarea şi modernizarea de drumuri judeţene şi locale, reabilitarea unor
diguri de importanţă locală, amenajări piscicole şi hidroameliorative, construirea de reţele de cablu, repararea
unor conducte de gaze naturale, amenajarea de parcuri eoliene.
Asemenea investiţii propuse într-o perioadă de criză generalizată şi lipsa predictibilităţii afacerii,
demonstrează totuşi preocuparea operatorilor economici şi a
autorităţilor administraţiei publice locale de a găsi acele nişe de
piaţă care să asigure menţinerea şi stabilizarea afacerilor şi a
profitului, absoarbţia forţei de muncă disponibile, modernizarea
localităţilor şi reducerea disparităţilor de dezvoltare dintre
comunităţile locale.
În vederea dezvoltării durabile şi protejării mediului
înconjurător din zona de centru a judeţului Ialomiţa, Consiliul
Judeţean Ialomiţa împreună cu Consiliile Locale Reviga şi Colelia
au făcut demersurile necesare pentru accesarea Programului de
îmbunătăţire a calităţii mediului, prin împădurirea terenurilor
agricole degradate. Scopul Programului îl constituie
îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei
împădurite la nivel naţional, ameliorarea progresivă a capacităţii
de producţie a terenurilor agricole degradate, menţinerea
biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi
sociale ale pădurilor.
Administraţia Fondului pentru Mediu a acordat Consiliului
Judeţean Ialomiţa, în calitate de coordonator pentru proiectele
depuse, o finanţare nerambursabilă, prin încheierea contractului
nr. 858/N/22.10.2010 după cum urmează:
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- Perimetrul de ameliorare al comunei Reviga, pe
o suprafaţă de 18,77 ha în valoare de 639.675, 09 lei
cu TVA, din care finanţarea din partea AFM-ului este
de 67,78 % (433.571,77 lei cu TVA), iar contribuţia
proprie de 32,22 % (206.103,32 lei cu TVA );
-Perimetrul de ameliorare al comunei Colelia, pe o
suprafaţă de 25 ha în valoare de 1.015.062,48 lei cu
TVA, finanţaţă integral de AFM.
Durata contractului de finanţare nerambursabilă
încheiat între AFM, în calitate de finanţator şi
Consiliul Judeţean Ialomiţa, în calitate de beneficiar
este de maximum 60 de luni ( 5 ani) pentru fiecare
proiect în parte.
V. În ceea ce priveşte formarea, administrarea,
angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale şi
exercitarea atribuţiilor de ordonator principal de
credite, trebuie evidenţiat faptul că, pe parcursul
anului 2010, Consiliul Judeţean Ialomiţa şi consiliile
locale din municipiile, oraşele şi comunele din
teritoriu au respectat prevederile Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, ale legii
bugetului de stat pe anul 2010 şi ale celorlalte acte
normative de reglementare din domeniul finanţelor
publice locale.
Exercitând atribuţia de ordonator principal de
credite, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a
urmărit aplicarea fermă a normele legale şi a
procedurilor de întocmire a proiectului bugetului judeţului Ialomiţa, a rectificărilor bugetare pe anul 2010 şi a
contului de încheiere a exerciţiului bugetar din anul 2009, supunându-le aprobării Consiliului Judeţean
Ialomiţa. Pe tot parcursul anului bugetar 2010, s-a respectat clasificaţia bugetară în vigoare, angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din fondurile publice s-au corelat cu existenţa prevederilor
bugetare, sursa de finanţare, cadrul legal pentru acea cheltuială şi s-a aplicat viza prealabilă de control financiar
– preventiv. Periodic au fost monitorizate, analizate şi evaluate sursele de venituri ce pot fi mobilizate la nivelul
fiecărei unităţi administrativ – teritoriale, precum şi cheltuielile bugetelor locale, pentru ca repartizarea
alocaţiilor bugetare să asigure funcţionarea autorităţilor publice, surse pentru realizarea programelor de
investiţii propuse de fiecăre comunitate, atingerea indicatorilor de performanţă planificaţi.
În anul 2010, bugetul propriu al judeţului Ialomiţa a fost de 105.150.010 lei, atât la venituri, cât şi la
cheltuieli. Această sumă este reprezentată de prevederile definitive influenţate de rectificările bugetare care au
survenit pe parcursul anului fiscal 2010. Încasările realizate la bugetul propriu al judeţului Ialomiţa în anul de
raportare s-au cifrat la 98.269.100 lei, însemnând un procent de colectare de 93,46 %, iar plăţile efectuate au
fost în sumă de 93.193.759 lei, adică 88,63 %.
Execuţia bugetului local din anul 2010 este următoarea:
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Sinteza cheltuielilor pe structura funcţională aferente bugetului pe anul 2010:
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Cheltuielile de capital efectuate din bugetul propriu, fondul de rulment, precum şi din fonduri externe
nerambursabile au fost utilizate pentru finanţarea obiectivelor cuprinse în programul de investiţii pe anul
2010 şi anume:

Total: 29.493.339,84 lei
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VI. În calitate de ordonator principal de credite, una dintre competenţele principale ale preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa o reprezintă gestionarea resursele umane, existente atât în aparatul de
specialitate, cât şi în instituţiile publice de interes judeţean subordonate.
Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1.) lit. a) şi alin. (2.) lit. c.) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Ialomiţa are printre atribuţiile
sale şi pe cea de aprobare a organigramei, ştatului de funcţii al aparatului de specialitate, precum şi ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean din subordine, fapt care s-a întâmplat prin adoptarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 22/28.04.2010.
Urmare aplicarii Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, s-au
modificat organigrama si statul de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Ialomita, conform
Hotarârii Consiliului Judetean Ialomita nr. 52/07.09.2010.
Resursele umane aprobate prin organigrame în anul 2010, se prezinta dupa cum urmeaza:

Ocuparea functiilor publice s-a facut prin recrutare pe baza de concurs. În anul 2010, în aparatul de
specialitate al Consiliului Judetean Ialomita s-au facut 3 angajari pe perioada determinata, 7 functionari
publici au venit prin transfer, 9 salariati si-au încetat raporturile de serviciu sau de munca (demisie – 1, acordul
partilor – 3, pensie anticipata partiala – 2, pensie limita de vârsta – 1, pensie de invaliditate – 2).
Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa a fost formată în anul 2010 pe
structura a 4 direcţii de specialitate (Direcţia Coordonare, Organizare, Direcţia Buget Finanţe, Direcţia
Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice şi Direcţia Achiziţii Patrimoniu) şi 2 compartimente
distincte: Consilieri Preşedinte şi Audit Public Intern, iar în cadrul direcţiilor de specialitate, pe servicii şi
compartimente de specialitate, în aşa fel încât să se asigure îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor
legale ale Consiliului Judeţean Ialomiţa. De asemenea, prin organigramă au fost stabilite competenţele legale
de coordonare şi îndrumare a structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate de către
vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ialomiţa şi secretarul judeţului Ialomiţa, competenţe delegate prin
dispoziţia preşedintelui.
Activitatea de perfecţionare profesională din anul 2010 s-a desfăşurat în condiţiile unor transformări
structurale, în ceea ce priveşte funcţia publică şi funcţionarii publici, care au impus adaptarea la o realitate
complexă, în care competitivitatea capătă noi valenţe şi formarea profesională reprezintă garantul realizării
acesteia.
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La nivelul instituţiei s-a realizat identificarea nevoilor de instruire a funcţionarilor publici, în urma
procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale acestora, pentru activitatea anului 2009.
Planul anual de perfecţionare al funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, care cuprinde domeniile de perfecţionare profesională, avizul
favorabil al Comisiei Paritare, precum şi sumele alocate în acest sens, a fost transmis Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor publici după aprobarea bugetului şi în formatul standard impus de Ordinul ANFP nr.
13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor privind planul anual
de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici.
Din sumele alocate pentru instruirea funcţionarilor publici pe anul 2010, în valoare de 15.000 lei, s-au
cheltuit 4.264,95 lei. Trebuie menţionat că, în anul 2010, cea mai parte din personal a beneficiat de cursuri de
formare şi perfecţionare profesională derulate prin proiecte cu finanţate nerambursabilă. Statistic situaţia se
prezintă astfel:
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Participarea la asemenea cursuri a contribuit la creşterea capacităţii administrative de la nivelul
Consiliului Judeţean Ialomiţa, îmbunătăţirea procesului decizional, dobândirea de noi competenţe şi abilităţi,
analiza şi aplicarea instrumentelor moderne ale managementului public.
VII. Îndeplinirea competenţelor de gestiune a patrimoniului public şi privat al judeţului Ialomiţa, îşi
are sediul materiei în sec?iunea 1 a cap. XII din Legea nr. 215/2001 a administra?iei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, sunt incidente domeniului prevederile
art.7, alin (1) din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată şi Normele privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul
Ministrului Finan?elor Publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009.
Pentru îndeplinirea acestor norme legale, prin Dispozi?ia nr. 285/05.11.2010, preşedintele Consiliului
Jude?ean Ialomi?a a dispus inventarierea generală anuală a bunurilor din domeniul public şi privat al jude?ului
aflate în administrarea directă, cât şi în administrarea institu?iilor subordonate Consiliului Jude?ean Ialomi?a,
componenţa comisiei de inventariere, gestiunile supuse inventarierii, modul de desfăşurare a inventarierii şi
termenul de încheiere a acestei activităţi (30.11.2010).
Practic, inventarierea a urmărit determinarea stocurilor faptice prin numărare, cântărire, măsurare,
întocmirea listelor de inventariere separte pe gestiuni şi persoanele care răspund de păstrarea şi gestionarea
lor. Au fost verificate, de asemenea, disponibilităţile în lei din casierie, mărcile poştale, bonurile valorice,
soldurile creditoare şi debitoare (după caz) ale conturilor de debitori, creditori şi furnizori. Pentru bunurile
aflate la terţi, în administrare sau folosinţă gratuită, au fost întocmite fişe de inventariere, semnate de
comisiile de inventariere sau conducătorii instituţiilor care au bunurile în administrare, folosinţăsau
închiriere. Rezultatele inventarierii s-au stabilit prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în listele
de inventar cu cele din eviden?a tehnico-operativă şi din contabilitate. Valoarea totală a patrimoniului
inventariat este de 396.421.276,36 lei, din care 395.978.881,47 lei este valoarea patrimoniului gestionat
direct de Consiliul Jude?ean Ialomi?a, 275.798,69 lei este valoarea patrimoniului administrat de Centrul
Militar Jude?ean Ialomi?a, iar 166.596,20 lei reprezintă valoarea patrimoniului administrat de Inspectoratul
pentru Situa?ii de Urgen?ă „Barbu Catargiu” Ialomi?a. Toate aspectele privind inventarierea patrimoniului din
anul 2010 au fost înscrise în Procesul – verbal de inventariere nr. 8759/30.11.2010, aprobat de ordonatorul
principal de credite. Comisia de inventariere a constatat că există bunuri în stare de uzură fizică şi morală
avansată sau cu durata normală consumată şi a făcut propuneri de casare, declasare sau scoatre din uz.
Suscitând un interes mai larg din partea societăţii civile, menţionăm în cele ce urmează modul de utilizare
a suprafa?ei de 8.697,62 ha. aflată în patrimoniul privat al jude?ului Ialomi?a, conform inventarierii de la
sfârşitul anului 2010:

În anul 2010, pentru suprafaţa concesionată au fost în vigoare 29 contracte de concesiune, valoarea
sumelor încasate fiind de 4.497.659 lei.
VIII. Îndeplinirea atribuţiilor privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa are ca temei legal prevederile art. 102 alin. (3.) coroborat cu art. 103 alin (1.)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, care precizează că aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa se află în subordinea şi
conducerea preşedintelui.
Pe parcursul anului 2010 aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa a asigurat îndeplinirea
atribuţiilor şi competenţelor conferite de lege şi specificate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a
aparatului de specialitate. Într-o prezentare sintetică acestea se referă la aplicarea şi punerea în executare a
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prevederilor legale în materie de administraţie publică judeţeană, eficientizarea managementului public şi
adaptarea procedurilor şi practicilor administrative la standardele europene, elaborarea de studii, prognoze,
strategii, programe, rapoarte, referate, analize, sinteze, statistici şi alte documente prin care se fundamentează
legalitatea, oportunitatea şi necesitatea deciziilor administrative ale autorităţii, întocmirea documentelor de
fundamentare a hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi a dispoziţiilor emise de preşedintele
acestuia, precum şi ducerea lor la îndeplinire, implementarea proiectelor cu finanţare europeană accesate de
Consiliul Judeţean Ialomiţa în calitate de solicitant sau partener, elaborarea şi fundamentarea proiectului de
buget propriu al judeţului în toate etapele, în condiţii de echilibru bugetar, fundamentarea deciziilor din
domeniul urbanistic şi amenajarea teritoriului, derularea procedurilor de achiziţie publică de produse, lucrări
şi servicii, gerstionarea problematicilor de patrimoniu. De asemenea, toate structurile de specialitate au
acordat, la cerere, asistenţă tehnică, juridică, economică, financiară consilierilor judeţeni, comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, consiliilor locale din teritoriu, primarilor şi secretarilor
unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi
cetăţenilor şi au participat la asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public şi a transparenţei
administrative.
A. Îndeplinirea atribuţiilor specifice Direcţiei Coordonare Organizare s-a realizat printr-o structură
funcţională formată dintr-un servciu şi 5
compartimente de speccialitate. Acestea au
asigurat gestionarea activităţilor de pregătire şi
desfăşurare a şedinţelor Consiliului Judeţean
Ialomiţa şi ale comisiilor de specialitate, evidenţa
hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean
Ialomiţa şi a dispoziţiilor emise de preşedintele
acestuia, precum şi a modului de îndeplinire a lor,
colaborarea cu consiliile locale municipale,
orăşeneşti şi comunale, serviciile publice
deconcentrate şi descentralizate din teritoriu,
autorităţile publice centrale, structurile
asociative din administraţia publică, structurile
parteneriale regionale, naţionale şi internaţionale
din care judeţul Ialomiţa face parte, organizaţiile
non-guvernamentale din judeţ şi din din ţară.
O componenta importanta a activitatii a
constituit-o îndeplinirea atributiilor de natură
juridică, aceasta însemnând, în anul 2010,
reprezentarea în instanţele judecătoreşti a
judeţului şi a Consiliului Judeţean Ialomiţa în 42
cazuri, din care 25 cazuri soluţionate favorabil, 5
soluţionate nefavorabil şi 12 cazuri aflate în curs
de judecată, avizarea pentru legalitate şi ţinerea
evidenţei pentru 166 contracte economice,
întocmirea a 95 acte adiţionale, asigurarea, la
cerere, a asistenţei juridice şi tehnice de
specialitate
Gestionarea relaţiei şi comunicării publice şi
asigurarea transparenţei administrative s-a
realizat prin Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
şi a vizat liberul acces la informaţiile de interes
public, transparenţa decizională, soluţionarea
petiţiilor, relaţia cu mass-media, registratura
generală.
Conform registrului special de evidenţă a
solicitărilor de informaţii de interes public, în
anul 2010 au fost înregistrate 33 de solicitări,
care pot fi structurate astfel: 18 solicitări au făcut
referire la utilizarea banilor publici (contracte,
investiţii, cheltuieli etc.), 7 au vizat modul de
îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice, 4
solicitări s-au referit la acte normative şi
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activitatea conducerii instituţiei, iar 4 s-au referit la alte activităţi (evenimente culturale sau activitatea
consilierilor judeţeni). După domiciliul solicitantului, din cele 33 de cereri de informaţii de interes public, 16
au fost din afara judeţului Ialomiţa (48,48%), iar 17 din judeţ (51,52%). În funcţie de modalitatea de
soluţionare, 2 cereri au fost redistribuite către autorităţile abilitate cu rezolvarea cerinţelor, iar la 31 de cereri
de informaţii de interes public înregistrate s-a răspuns favorabil. Informaţiile de interes public comunicate
din oficiu, precum şi alte informaţii pe care le considerăm importante pentru cetăţeni, care rezultă sau privesc
activitatea consiliului judeţean, sunt disponibile pe pagina de INTERNET a instituţiei, actualizată permanent,
şi anume: www.cicnet.ro. În anul 2010, activităţile ce privesc aplicarea Legii 544/ 2001 s-au desfăşurat în
bune condiţii, comunicându-se în termenele prevăzute de lege răspunsurile la toate solicitările care fac
obiectul actului normativ menţionat.
Deschiderea administraţiei publice judeţene faţă de contribuabil şi apropierea Consiliului Judeţean
Ialomiţa faţă de cetăţenii judeţului s-a manifestat în anul 2010 şi prin răspunsurile prompte, în termenul legal
la petiţiile primite.În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2010, la Consiliul Judeţean Ialomiţa au fost
înregistrate 39 de petiţii (cu 4 mai puţine decât în anul 2009), din care 33 adresate direct Consiliului Judeţean
Ialomiţa de către petiţionari persoane fizice şi 6 remise de alte instituţii (Preşedinţia României, Consiliului
Local Slobozia, Instituţia Prefectului Ialomiţa etc.). Din punct de vedere al obiectului petiţiei s-au înregistrat
8 solicitări de ajutoare materiale şi financiare, 2 au privit problemele de fond funciar, 3 solicitări de fonduri
pentru alimentarea cu energie electrică, 4 solicitări de eliberare de adeverinţe şi copii xerox de pe
documentele existente în arhiva Consiliului Judeţean
Ialomiţa, 2 reclamaţii ale unor persoane faţă de
instituţiile statului, o solicitare de loc de muncă, 13 alte
domenii. După modul de rezolvare, 16 petiţii au fost
rezolvate direct, iar 23 de petiţii al căror conţinut nu a
intrat în competenţa instituţiei noastre au fost
direcţionate către autorităţile abilitate cu rezolvarea
problemelor sesizate.
Nu au fost constatate nici în anul 2010 abateri
disciplinare de la prevederile legale privind activitatea
de furnizare a informaţiilor de interes public şi cea de
soluţionare a petiţiilor.
În relaţia cu mass-media au fost trimise 12
comunicate de presă, 13 anunţuri, s-au desfăşurat 4
conferinţe de presă, au fost întocmite şi puse la
dispoziţia ziariştilor dosare de presă şi au fost asigurate
condiţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor de
jurnalist.
Trebuie menţionat că o parte din funcţionarii publici
din direcţie a coordonat direct implementarea
proiectului „Document Strategic cu Scenarii de
Dezvoltare Socio – Economică şi Demografică a
teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 –
2013, cu orizont 2013 – 2020”, realizându-se Strategia
de dezvoltare şi profilul economico-social al judeţului
Ialomiţa şi a proiectului „Implementarea, certificarea şi
menţinerea Sistemului de Management al calităţii ISO
9001: 2008 în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul
Ialomiţa, Consiliul Judeţean Ialomiţa, administraţiei
publice locale din oraşele Amara, Căzăneşti, Fierbinţi
Târg, Ţăndărei şi din municipiile Feteşti şi Urziceni
(I.C.M.S.M.C. ISO 9001:2008)” în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii
Administrative, precum şi a Programului european de
distribuire a unor ajutoare materiale unor cateogii
defavorizate ale populaţiei, Astfel, în anul 2010 s-au
distribuit la peste 46.000 de beneficiari din judeţ
667.671 tone de făină, 330.373 tone de mălai, 168.425
tone de paste făinoase, 67.741 tone de biscuiţi, 61.148
tone de zahăr şi 14.410 tone de lapte praf.
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B. Îndeplinirea atribuţiilor specifice Direcţiei Buget Finanţe
este realizată de o structură organizatorică formată din Serviciul
buget, contabilitate, programare şi urmărire venituri,
Compartimentul resurse umane şi Compartimentul informatică.
Principalele atribuţiile specifice ale acestei direcţii îndeplinite în
anul 2010 se referă la desfăşurarea activităţilor referitoare la
elaborarea şi fundamentarea proiectelor de buget propriu al
judeţului în toate etapele, potrivit legii finanţelor 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
evoluţie a cheltuielilor în perspectiva pentru acţiunilor ce trebuie
finanţate, virările de credite bugetare necesare în diferite perioade
ale anului bugetar, contractarea sau garantarea de împrumuturi şi
altele, execuţia bugetară în limita creditelor bugetare aprobate şi a
veniturilor bugetare de încasat,implementarea corectă a
procedurilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor, elaborarea contului anual de execuţie a bugetului
propriu al judeţului, stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea
veniturilor prevăzute în buget,ţinerea la zi a contabilităţii şi
prezentarea la termene legale a situaţiilor financiare, acordarea de
asistenţă tehnică de specialitate consilierilor judeţeni, consiliilor
locale, aparatului de specialitate, precum şi instituţiilor subordonate
şi altele, exercitarea controlului financiar preventiv, gestionarea activităţii de resurse umane şi a celei de
informatică.
Trebuie precizat că toate referirile şi statisticile legate de activitatea bugetară şi financiara din prezentul
raport au ca suport datele gestionate si furnizate de Directia Buget Finante.
C. Îndeplinirea atribuţiilor specifice ale Direcţiei de
Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice a
însemnat coordonarea dezvoltării în teritoriu a activităţilor
economico-sociale şi a realizării obiectivelor de investiţii de
interes public judeţean, 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 autorizaţiile de
construire sau desfiinţare aflate în competenţa de emitere a
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi asigurând evidenţa acestora,
exercitarea prerogativei de control în domeniul urbanismului,
ce revine, potrivit legii, Consiliului Judeţean Ialomiţa,
ocrotirea, conservarea, valorificarea şi introducerea în
domeniul public a patrimoniului natural, istoric, arhitectural şi
urbanistic, preluarea sau reactualizarea prevederilor cuprinse
în planurile de amenajare a teritoriului la nivel naţional,
regional şi zonal în cadrul documentaţiilor pentru teritoriile
administrative ale localităţilor din judeţ şi elaborarea planurilor
de amenajare a teritoriilor zonale, judeţene, interorăşeneşti şi
intercomunale, municipale, orăşeneşti şi comunale, cât şi a
planurilor urbanistice generale, zonale şi de detaliu aparţinând
municipiilor, oraşelor, staţiunii balneare şi satelor, asigurarea
caracterului public al activităţilor urbanistice şi accesul persoanelor fizice sau juridice la informaţiile de natură
urbanistică. Deosebit de importante sunt şi activităţile de urmărire a îndeplinirii obiectivelor strategiei de
reabilitarea şi modernizarea a infrastructurii rutiere de nivel judeţean, inventarierea şi măsurarea periodică a
capacităţilor de trafic rutier, verificarea stării de întreţinere şi exploatare a drumurilor judeţene, cu sesizarea
circumstanţelor agravante identificate, verificarea stadiilor fizice de realizare a lucrărilor la investiţiile noi,
reparaţii curente şi întreţinere a drumurilor şi podurilor judeţene. De asemenea, direcţia are în competenţă
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elaborarea de norme locale privind modul de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu de transport
public local prin curse regulate şi prin curse regulate speciale, cu consultarea asociaţiilor reprezentative
profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din
domeniu, în conformitate cu regulamentele cadru existente si cu alte reglementari în vigoare şi supunerea lor
aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa, întocmirea Regulamentului pentru efectuarea transportului public
local, evaluarea fluxurilor de transport de persoane, determinarea cerinţelor de transport public local,
actualizarea periodică a traseele şi programele de transport judeţean, precum şi probleme de mediu.
D. Îndeplinirea atribuţiilor specifice Direcţiei Achiziţii şi
Patrimoniu poate fi sintetizată în: monitorizarea activită?ii de
achizi?ii publice pentru Consiliului Jude?ean Ialomi?a şi
institu?iile publice din subordinea acestuia, analizarea
necesarului de achizi?ii publice al Consiliului Jude?ean
Ialomi?a şi al institu?iilor publice din subordine şi elaborarea
programului anual al achizi?iilor publice, urmărirea respectării
principiilor, normelor şi procedurilor de achizi?ie publică de
bunuri, lucrări şi servicii, înscrise în programul anual de
achizi?ii publice, elaborarea documenta?iei de atribuire a
contractelor de achizi?ii publice, asigurând accesul
nerestric?ionat, direct al operatorilor economici, transmiterea spre publicare în S.E.A.P. (Sistemul Electronic
de Achizi?ii Publice) şi în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a „Achizi?ii Publice” (după caz), a
anun?urilor de inten?ie, de participare şi de atribuire a contractelor de achizi?ie publică, asigurarea derulării
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, înaintarea spre aprobare ordonatorului principal
de credite a raportului de atribuire şi, prin compartimentul de specialitate, definitivarea proiectului de
contract/acord cadru, oferirea de consultan?ă, clarificări, completări referitoare la documentele licita?iilor, în
limitele stabilite de specificul legisla?iei în vigoare, ofertan?ilor, consiliilor locale şi institu?iilor publice, la
cererea acestora, propunerea şi întocmirea documenta?iilor la proiectele de hotărâri ale Consiliului Jude?ean
Ialomi?a în domeniul achizi?iilor publice, precum şi a celor prin care se reglementează administrarea
patrimoniului public şi privat al jude?ului, elaborarea de propuneri de închiriere, concesionare sau vânzare
a bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al jude?ului, după caz.
Conform „Situaţiei privind procedurile, contractele de achizi?ie publică încheiate în decursul anului
2010”, au fost derulate prin 3 proceduri de achizi?ie publică (licita?ie deschisă, negociere fără anun? de
participare şi cerere de oferte) 21 de contracte de achiziţie publică, a căror valoare totală, fără TVA, a fost de
12.866.830 lei.
Sintetic, structura lor se prezinta astfel:
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În procedurile astfel derulate a fost depusă o singură contestaţie la CNSC de către un ofertant care s-a arătat
nemulţumit de rezultatul procedurii, contestaţie care s-a dovedit a fi neîntemeiată şi respinsă pentru aceste motive.
În anul 2010 nu a fost anulată nici o procedură de atribuire a contractelor de achiziţie publică care ar fi putut fi
iniţiată de autoritatea contractantă sau cerută pe căi legale de către operatorii economici posibili ofertanţi.
În conformitate cu prevederile art. 99 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi?ie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizi?ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, Raportul privind procedurile şi contractele de achizi?ie
publică din anul 2010 va fi transmis Agen?iei Na?ionale de Reglementare şi Monitorizare a Achizi?iilor Publice
până la data de 31 martie 2011, termenul legal de transmitere a acestor date menţionat în legislaţia în vigoare.
În cadrul Direcţiei de Achiziţii şi Patrimoniu funcţionează şi Serviciul Protocol, Administrativ, Protectia
Muncii, care, în conditiile legii, a îndeplinit atributii precum: întocmirea propunerilor pentru cheltuielile
administrativ - gospodaresti, transport si protocol, întocmirea documentelor de evidenta si justificare a
consumului de carburanti, gestionarea activitatilor de furnizare a serviciilor de apa, canal, energie electrica si
alte utilitati, organizarea si desfasurarea activitatii de întretinere, reparare si exploatare a bunurilor din dotare,
asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, aparare civila si protectia muncii, organizarea
curateniei în sediul administrativ si de întretinere a spatiilor verzi si a cailor de acces.
E. Îndeplinirea atribuţiilor specifice Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa a constat,
în principal, în realizarea următoarelor activităţi pe parcursul anului 2010: participarea la elaborarea de studii,
analize, rapoarte, sinteze, puncte de vedere şi alte documente necesare în luarea deciziilor administrative,
realizarea de documentare privind dezvoltare regională şi gestionarea atribuţiilor legate de participarea
Consiliului Judeţean Ialomiţa la structurile regionale, elaborarea raportului anual privind îndeplinirea
atribuţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale preşedintelui acestuia, participarea la asigurarea unei relaţii de
colaborare cu autorităţile publice centrale, instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa,
cu autorităţile administraţiei publice locale, structurile asociative din administraţia publică locală şi ale
societăţii civile, participarea la organizarea unor manifestări iniţiate de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi la
evaluarea impactului acestora, promovarea acţiunilor şi activităţilor publice înscrise în programul
preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa şi difuzarea zilnică a agendei de lucru actualizată către persoanele
din conducerea operativă (vicepreşedinţi, secretar), întocmirea unor extrase din legislaţia nou apărută
solicitate de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru diferite domenii de activitate şi elaborarea unor
puncte de vedere referitoare la propuneri legislative sau modificări legislative solicitate de autorităţile
administraţiei publice centrale, structurile asociative din administraţia publică sau alte instituţii şi organizaţii.
În cadrul cabinetului se monitorizează decizii ale unor organisme europene, cu referire la administraţia
publică locală iar acest lucru a permis preşedintelui intervenţii şi poziţii corect susţinute şi bine primite.
F.Îndeplinirea atribuţiilor specifice Compartimentului Audit Public Intern:
Activitatea de audit public intern din anul 2010 s-a desfăşurat conform Normelor Metodologice proprii de
audit,elaborate atât la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa, cât şi al entităţilor publice aflate în subordinea
acestuia şi a Planului strategic de audit pe anii 2010-2014. Planificarea activităţii de audit public intern a avut
în vedere respectarea periodiciăţii activităţilor auditabile, cuprinderea unor activităţi cu grad de risc ridicat,
îndeplinirea planurilor strategice multianuale, auditarea anuală a tuturor entităţilor subordonate, asigurarea
resurselor umane existente la nivelul compartimentului de audit, alegerea tipului de audit care corespunde cel
mai bine atingerii obiectivelor propuse şi altele. Principalele domenii spre care au fost direcţionate misiunile
de audit intern din anul 2010 au fost: procesul bugetar, privitor la evaluarea sistemului de control intern
corespunzător formării, administrării, angajării şi utilizării fondurilor publice locale privind modul de
desfăşurare al altor servicii publice cum ar fi: serviciul de evidenţă a persoanelor,serviciul de stare civilă,
informaţii cetăţeni şi mass-media şi procesul cultural, respectiv activităţile culturale specifice fiecărei
instituţii culturale din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa: Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”
Ialomiţa, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Naţional al Agriculturii Slobozia, , Centrul Cultural UNESCO
„Ionel Perlea” Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa,
din punct de vedere al calităţii activităţilor specifice. Principalele recomandări transmise conducerilor
instituţiilor subordonate au vizat elaborarea proceduri operaţionale formalizate a activităţii de coordonare şi
control a activităţii de evidenţă persoanelor şi stare civilă, întărirea controlului ierarhic superior asupra
modului de coordonare şi control a activităţii de evidenţă persoanelor, efectuarea controlului inopinat al
casieriei, elaborarea de proceduri interne formalizate pentru activitatea de efectuare a
inventarierii,
respectarea procedurilor legale referitoare le modul de scoatere din folosinţă a bunurilor din instituţiile
publice, întocmirea corespunzătoare a documentelor prevăzute de normele legale pentru toate fazele execuţiei
bugetare şi configurarea sistemului informatic contabil astfel încât toate angajamentele legale şi bugetare să fie
evidenţiate în conturi, în afara bilanţului specificat de normele metodologice, stabilirea clară a operaţiunilor
care să fie supuse controlului financiar preventiv propriu de către fiecare persoană delegată în parte, în
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conformitate cu prevederile normelor metodologice, actualizarea Registrului privind operaţiunile prezentate
la viza de control financiar şi a listei cu activităţile supuse controlului financiar preventiv.

IX. Coordonarea şi controlul activităţii instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea
Consiliului Judeţean Ialomiţa reprezintă o atribuţie deosebită, în condiţiile în care instituţiile publice
subordonate sunt de interes judeţean major în domeniul lor de activitate.
Institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Judetan Ialomita acopera ca domenii specifice de
activitate urmatoarele :
A. Asistenta sociala:
A1. Directia Generala pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita;
A2. Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi.
B. Asistenţă sanitară: Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia
C. Evidenţa persoanelor: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei Ialomiţa;
D. Cultura:
D1. Muzeul Judeţean Ialomiţa;
D2. Muzeul National al Agriculturii Slobozia;
D3. Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”Ialomiţa;
D4. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa;
D5. Biblioteca Judeteana „Stefan Banulescu” Ialomita.
E. Agricultura: Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa
F. Ordine publică: Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa
G. O societate comercială care prestează servicii în domeniul drumurilor judeţene : SC Drumuri şi
Poduri SA Ialomiţa.
Coordonarea directă a activităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţan
Ialomiţa a fost delegată, prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, vicepreşedinţilor şi
secretarului judeţului. Pentru realizarea programelor şi proiectelor propuse, precum şi susţinerea activităţilor
curente, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost aprobate organigrama, statul de funcţii şi
numărul de personal al acestora şi s-au alocat fondurile bugetare necesare bunei funcţionări a instituţiilor.
A. 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa este instituţie publică cu
personalitate juridică de interes judeţean, care urmăreşte implementarea la nivelul judeţului a măsurilor de
asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului,familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap, precum şi a oricărei persoane aflate în nevoie, precum şi dezvoltarea şi
diversificarea serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile identificate, cu scopul prioritar de a
menţine functionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă,familial şi
comunitar.
Personalul încadrat al D.G.A.S.P.C. Ialomiţa era la sfârşitul anului 2010 în număr de 577 din totalul de 640
de posturi cuprinse în organigramă, fiind organizaţi în 30 de compartimente (birouri, servicii, centre pentru
copii si adulţi).
În domeniul protecţiei copilului obiectivele au vizat
prevenirea separării copilulului de familie, evaluarea copilului
aflat în situaţie de risc şi stabilirea unei măsuri de protecţie
alternative, servicii acordate copiilor cu dizabilităţi şi
modernizarea serviciilor rezidenţiale pentru copii.
Pentru prevenirea separării copilulului de familie au fost
acordate ajutoare materiale unui număr de 9 familii aflate în
situaţie de risc ,care au întreţinere un număr de 31 copii, s-au
asigurat servicii în regim de zi şi săptămânal - centrul de zi
Urziceni din cadrul Complexului de Servicii Urziceni, pentru un număr de 28 copii şi servicii de recuperare în
regim de zi pentru un număr de 294 copii cu dizabilităţi în cadrul Centrului de Recuperare pentru Copilul cu
Handicap Neuro-Psihic Slobozia, au fost monitorizaţi 814 copii ai caror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate, s-a făcut consilierea psihologică şi juridică pentru 310 copii şi familii aflate în situaţie de risc, 62
de cupluri mama-copil au fost găzduite pe o perioada determinata în Centrul Maternal Slobozia, în timp ce
numărul copiilor părăsiţi în maternităţi este în continuă scădere, în anul 2010 înregistrându-se un singur caz.
Evaluarea copilului aflat în situaţie de risc şi stabilirea unei măsuri de protecţie alternative a însemnat
instituirea tutelei pentru 2 copii ai căror părinţi erau decedaţi, la sfârşitul anului 2010 înregistrându-se 29 copii
cu unicul sau ambii părinţi decedaţi pentru care instanţa a dispus instituirea tutelei, asigurarea de măsuri de
protecţie specială pentru 862 de copii, dintre care 569 măsuri de tip familial, 220 măsuri de tip rezidenţial, 73
cazuri de supraveghere specializată în familie, plasarea la asistenţi maternali profesionişti în cursul anului
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2010 a 7 copii, monitorizarea celor 104 asistenţi maternali , asigurarea măsurilor de protecţie de tip rezidenţial
pentru 208 copii, de plasamente în regim de urgenţă pentru 16 cazuri şi de supraveghere specializată în familie
pentru un numar de 73 de copii care au săvârşit fapte penale dar nu raspund penal, întocmirea formalităţilor
legale pentru 24 de cazuri de adopţii, pentru alte 46 de cazuri instanţa constatând adoptabilitatea anul trecut şi
pentru atestaarea a 31 de persoane sau familii aflate in aşteptarea unui copil.
Serviciile acordate copiilor cu dizabilităţi în anul 2010 au constat în: evaluarea socio-medico-psihopedagogică a 1219 copii cu dizabilităţi, din care au fost încadraţi în grad de handicap 1164 copii, eliberarea de
certificate de expertiză şi orientare şcolară pentru 451 copii cu dizabilităţi, constatându-se un număr de 194 de
cazuri noi în anul 2010, includerea unui numar de 294 de copii cu dizabilitate neuro-psihomotorie în
programele Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia, care au beneficat de
terapie cognitiva, logopedie, kinetoterapie, terapie ocupatională,masaj, fizioterapie, ludoterapie.
Modernizarea serviciilor rezidenţiale pentru copii a însemnat înfiinţarea unui atelier de tâmplărie destinat
copiilor din Complexului de Servicii Urziceni, achiziţii de bunuri profesionale pentru Centrul de Plasament
nr.2 Slobozia, Centrul de Plasament nr.3 Slobozia şi Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 3-18 ani
Slobozia.
In domeniul protecţiei adultului, în anul 2010 DGASPC
Ialomiţa a urmarit: găzduirea pe o perioada determinată în
cadrul Centrului de protecţie temporară pentru tinerii care
părasesc centrele de plasament din orasul Fierbinţi a 14 tineri,
susţinerea a 35 de persoane victime ale violenţei în familie,
prin serviciile oferite în cadrul Centrului de Primire in Regim
de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie Slobozia,
reinserţia socială a 101 de persoane fără adăpost, prin
serviciile oferite de catre Centrul Social de Urgenţă pentru
Persoane fără Adăpost Slobozia, evaluarea unui numar de 5.994 persoane adulte cu dizabilităţi, din care 2128
cazuri noi în vederea încadrării în grad de handicap şi orientării profesionale, asigurarea evidenţei celor 7.522
persoane adulte cu handicap, dintre care 2678 cu handicap grav, 4162 cu handicap accentuat, 659 cu handicap
mediu si 23 cu handicap uşor, asigurarea de servicii de recuperare (fizioterapie, consiliere psihologică, masaj
terapeutic, kinetoterapie ?i asistenţă medicală) în cadrul Centrul de Recuperare Neuromotorie de tip
Ambulatoriu Slobozia pentru 139 persoane, din care 50 din comunitate si 89 din sistemul rezidenţial,
găzduirea în regim rezidenţial a 139 de persoane adulte cu handicap in cadrul Centrului de Ingrijire şi Asistenţă
Slobozia, eliberarea a 208 acorduri pentru indemnizaţie şi a 105 acorduri pentru asistent personal în cazul
persoanelor adulte cu handicap.
Pentru pentru persoanele vârstnice aflate în situaţie de risc
funcţionează Caminul pentru Persoane Varstnice „ing.
Vadim Rusu” Balaciu, unde, la sfârşitul anului 2010, erau
asistate 59 de persoane vârstnice, din care 1 persoana işi
plăteşte constribuţia integral, 17 persoane plătesc împreună cu
sustinătorii legali, 37 persoane plătesc parţial şi 4 persoane nu
platesc deloc (cazuri sociale), precum şi în Centrul pentru
persoane vârstnice Fierbinţi, care înregistra la sfârşitul anului
raportat 45 de persoane vârstnice, din care 5 persoane plătesc
integral contribuţia împreună cu susţinătorii legali, 29
persoane plătesc parţial contribuţia şi 6 nu plătesc deloc
(cazuri sociale).
Pentru modernizarea serviciilor pentru adulţii aflaţi în
situaţie de risc, la Căminul pentru persoane vârstnice Balaciu a
fost dat în folosinţă Pavilionul cazare corp B, s-au achiziţiont dispozitive pentru măsurarea şi controlul
parametrilor de sănătate şi bunuri necesare îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate. De asemenea, s-au
eceutat lucrări de investiţii şi reparaţii la Complexul de Servicii Sociale Fierbinţi, Centrul de Ingrijire şi
Asistenţă Slobozia, Centrul de Plasament nr.3 Slobozia, Complexul de Servicii Urziceni.
Bugetul de venituri şi cheltuieli al DGASPC Ialomiţa în anul 2010 a reprezentat suma de 45.434.643 lei,
ponderea cea mai mare din totalul resurselor financiare fiind deţinută de plăţile din alocaţiile de la bugetul de
stat (82%) utilizate pentru plata prestaţiilor sociale (indemnizaţii persoane cu handicap, contravaloarea
transportului auto şi CFR), susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi familiei şi susţinerea Centrului de
asistenţă socială a persoanelor cu handicap.
Fondurile repartizate de la bugetul local în proportie de cca 16% s-au folosit pentru sustinerea sistemului de
protectie a copilului si familiei, a învatamântului special, a Centrului de recuperare neuromotorie, a celor 2
centre pentru persoane vârstnice (Balaciu si Fierbinti) în completarea veniturilor proprii încasate din
contributia asistatilor sau/si a sustinatorilor legali, pentru cheltuieli de personal, pentru bunuri si servicii si
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cheltuieli de capital.
De asemenea, pe parcursul anului 2010 au fost donate mai multe sume din partea unor persoane fizice, în
cuantum de 16.221 lei, utilizate pentru achiziţionarea de bunuri în cadrul centrelor de protecţie a persoanelor
vârstnice.
A.2. Centrul de Asistenţă Medico-Socială FierbinţiTârg, este o instituţie publică aflată sunt autoritatea
Consiliului Judeţean Ialomiţa, care are în administrare
directă şi gratuită un număr de 10 clădiri şi o suprafaţă de 1,6
ha de incintă de la Consiliul Local al oraşului Fierbinţi-Târg.
Din cele 21 de posturi prevăzute în organigramă în anul 2010,
doar 11 au fost ocupate. Activitatea din anul 2010 a condus la
finalizarea lucrărilor privind reţelele exterioare de canalizare,
electrice, aducţiune cu apă şi a depozitelor GPL, pentru
toate clădirile Centrului. Au fost efectuate lucrări privind
reabilitarea spaţiului de incintă, acces pietonal şi auto, alei şi
iluminat. În anul 2010 au fost practic încheiate lucrările de
reabilitare a clădirilor şi a facilităţilor corespunzătoare
funcţiunii pentru care unitatea a fost proiectată, urmând ca începând cu anul 2011 să se asigure dotarea cu
mobilier şi punerea în funcţiune cu pacienţi-asistaţi.
B. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia
Pâna la data de 01.07.2010 Spitalul Judetean de Urgenta
Slobozia a fost subordonat Ministerului Sanatatii Publice,
iar de la aceasta data s-a realizat transferul ansamblului de
atributii si competente exercitate de MSP catre autoritatile
administratiei publice locale, respectiv Consiliului
Judetean Ialomita, conform OG. 162/12.12.2008.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia are un număr de
510 paturi, din care 30 paturi pentru spitalizare de zi. Cele
510 paturi sunt repartizate pe următoarele secţii cuprinse în
structura organizatorică aprobată: Secţia medicină internă
– 73 paturi, Secţie cardiologie – 30, Compartiment
recuperare, medicină fizică şi balneologie – 18, Secţie
neurologie – 30, Compartimentul dermatovenerologie –
15, Secţia pediatrie – 70, Secţie neonatologie – 37, Secţia
obstetrică ginecologie – 60, Secţia chirurgie generală – 82,
Secţia ORL – 25, Secţie oftalmologie – 25, Secţia ATI –
15, Secţie oncologie medicala – 30 de paturi.
Pe lânga sectiile enumerate mai sus structura spitalului
mai cuprinde : Statie dializa, UPU - SMURD, Farmacie,
Bloc operator, Bloc de nasteri, Sterilizare, Laborator
radiologie si imagistica medicala, Laborator analize
medicale, Serviciu de anatomie patologica, Laborator
radioterapie, Laborator de sanatate mintala, Serviciul de
Medicina Legala, Laborator de recuperare, medicina fizica
si balneologie (baza de tratament), Compartiment de
prevenire si control al infectiilor nosocomiale, Cabinet de
oncologie medicala, Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli
metabolice, Cabinet planificare familiala, Cabinet
medicina sportiva, Dispensar TBC, Ambulatoriul integrat
cu cabinete de specialitate.
Resursele umane de care dispune Spitalul Judeţean
de Urgenţă Slobozia însumează 803 posturi ocupate, din
care: 77 de medici: 14 alt personal superior, 383 personal
mediu sanitar, 208 personal auxiliar, 44 personal tehnicadministrativ şi 77 muncitori.
UPU funcţionează în baza OMSP nr. 1706/2007 şi este
organizată astfel încât să permită primirea, trierea,
investigarea, stabilizarea şi aplicarea tratamentului de
urgenţă pentru pacienţii care se adresează. Clădirea în care funcţionează UPU a fost dată în folosinţă în anul
2010,printr-o investiţie a Consiliului Judeţean Ialomiţa.
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Pe parcursul anului 2010 activitatea medicală desfăşurată în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slobozia poate fi sintetizată după cum urmează:
a) pentru Spital: 24.531 bolnavi externaţi în spitalizare continua şi 7.012 în spitalizare de zi, 125.277 zile
spitalizare, 5,1 zile durata medie de spitalizare, 1,16% indicele de mortalitatea în spital;
b) pentru Ambulatoriu: consultaţii acordate pentru 83.929 adulţi şi 13.688 copii, tratamente acordate
pentru 11.703 adulţi şi 3.419 copii;
c) numărul consultaţiilor acordate în UPU: 33.920.
Pentru anul 2010 principalele resurse financiare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia au fost:
50.785,89 mii lei, acoperite din contracte cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Ialomiţa ( 41.564,35 mii
lei), venituri proprii ( 1.856.92 mii lei), venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice (31 mii lei),
venituri din chirii (47 mii lei), subvenţii de la bugetul de stat ( 4069,61 mii lei), subvenţii de la bugetul de stat
din accize (155,15 mii lei), subvenţii de la bugetul local ( 230 mii lei), venituri din contracte cu Direcţia de
Sănătate Publică din sume alocate de la bugetul de stat (1731,26 mii lei), venituri din contracte cu DSP din
sume alocate din veniturile proprii ale MSP(accize) (726 mii lei), venituri din contracte cu IML (372.60 mii
lei) şi donaţii şi sponsorizări ( 2 mii lei)
Indicatorii de performanta relevanti ai Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia în anul 2010 sunt:
ponderea medicilor din totalul personalului - 9,59%, ponderea personalului medical din totalul personalului
angajat al spitalului - 59,03%, numărul mediu de consultaţii/medic în ambulatoriu – 2376, execuţia bugetară
faţă de bugetul de cheltuieli aprobat - 86,27%, ponderea
cheltuielilor pentru servicii de spitalizare continuă în total cheltuieli
- 74,26 %, ponderea veniturilor proprii din totalul veniturilor
spitalului - 60,80%, ponderea cheltuielilor de personal din totalul
cheltuielilor spitalului - 60,80%, ponderea cheltuielilor de
medicamente din totalul cheltuielilor spitalului - 15,74 %, ponderea
cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului - 0,72 %,
costul mediu / zi de spitalizare - 316,44 lei.
În anul 2010, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia şi-a
diversificat activitatea prin punerea în funcţiune a unui
compartiment de neurologie pediatrică. De asemenea, în ceea ce
priveşte politica de personal s-a reuşit atragerea de noi medici
specialişti:un medic diabetolog, un medic radiolog, un medic cu
specialitatea neurologie pediatrica, un medic cu specialitatea ORL
şi s-a urmărit dezvoltarea profesională continuă a întregului
personal, prin participarea la cursuri, congrese, conferinţe.
Investiţiile principale realizate în anul 2010 au constat în
lucrări de investiţii, reabilitare, reparaţii după cum urmează:
amenajarea accesului provizoriu UPU, valoare 54.962,36 lei, din
finanţare primită de la Consiliul Judeţean Ialomiţa, instalaţie
electrică, instalaţie pentru fluide medicale, alimentare cu energie
electrica UPU, în valoare de 87.763,74 lei, finanţare primită de la
Consiliul Judeţean Ialomiţa, dotări independente din venituri
proprii în valoare de 132.592,34 lei.
C. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor lalomiţa, instituţie publică din subordinea Consiliului
Judeţean Ialomiţa a îndeplinit în anul 2010 următoarele funcţii principale: coordonarea şi controlul
metodologic al activităţii celor patru servicii publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul
Ialomiţa şi al primăriilor din judeţ pe linie de evidenţa
persoanelor şi stare civilă, cooperare cu instituţiile
abilitate din domeniul ordinii publice, siguranţei şi
apărării naţionale, conform legii şi protocoalelor de
colaborare încheiate la nivel naţional, administrarea
fondurilor alocate, bugetul pe anul 2010 fiind de 520.000
lei (din care 334.000 lei - cheltuieli de personal; 166.000
lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, 20.000 lei - cheltuieli
de capital , reprezentarea intereselor instituţiei în
raporturile de drept public şi privat, din ţară, în limita
competenţelor stabilite de lege, precum şi reprezentarea
în justiţie, asigurarea mijloacelor umane, materiale şi
financiare necesare pentru îndeplinirea prerogativelor
legale cu care este investită.
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În urma adoptării O.U.G. nr. 63/2010, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, s-a impus reducerea numărului de
personal la nivelul D.J.E.P Ialomiţa, reorganizarea
aparatului de specialitate al instituţiei şi modificarea
structurii organizatorice, precum şi modificarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare.
Coordonarea şi controlul metodologic al activităţii
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor, în cursul anului 2010 au însumat 89 de
acţiuni, din care: 69 în domeniul stării civile (7 acţiuni la
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor şi 62 la primăriile din judeţ) şi 20 de acţiuni
în domeniul evidenţei persoanelor la serviciilor publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor.
La solicitarea Primăriei oraşului Căzăneşti şi a
Primăriei oraşului Fierbinţi-Târg s-a acordat sprijin
pentru înfiinţarea serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor în aceste localităţi, sens în care sa obţinut avizarea documentelor privind înfiinţarea
acestor servicii de la Direcţia
pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
În prezent, toate serviciile publice comunitare locale
de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului, sunt
conectate la Reţeaua de Comunicaţii Voce Date a Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar în data de
01.10.2010 au trecut la actualizarea on-line pe baza de date judeţeană de evidenţă a persoanelor, utilizând
aplicaţia RJEP.EXE.
În sinteză, situaţia statistică în domeniul evidenţei persoanelor aferentă anului 2010 se prezintă astfel:
2.713 persoane au fost luate în evidenţă, s-au eliberat un număr total de 24.747 acte de identitate, din care
23.668 cărţi de identitate, 1.079 cărţi de identitate provizorii, au fost verificate în Registrul Naţional de
Evidenţă a Persoanelor 15.270 persoane la solicitarea unor instituţii ale statului (unităţi din cadrul M.A.I. 13.478 persoane, alte ministere- 1.149 persoane, agenţi economici – 640, persoane fizice – 3), au fost
organizate 16 acţiuni cu staţia mobilă în cadrul cărora au fost puse în legalitate un număr de 150 de persoane,
cărora li s-au eliberat acte de identitate.
Un aspect important care trebuie menţionat este faptul că la sfârşitul lunii decembrie 2010, conform
datelor extrase din Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, populaţia judeţului era de 299.828 persoane,
înregistrându-se astfel o scădere a numărului populaţiei faţă de anul 2009 – 302.078 de persoane, iar în anul
2008 de 303.834 persoane.
Pentru înregistrarea şi actualizarea datelor în Registrul Local de Evidenţă a Persoanelor s-au transmis
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ un număr de 359 comunicări
referitoare la datele privind persoana fizică din care 132 comunicări de naştere, 144 comunicări deces, un
număr de 21 comunicări de interzicere a drepturilor electorale de a alege şi de a fi ales, 62 comunicări privind
dobândirea statutului de cetăţean cu domiciliul în străinătate.
Pe linie de stare civilă funcţionarii Direcţiei au întreprins acţiuni de îndrumare şi control la serviciile
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi primăriile din judeţ, 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 menţiuni, şi respectiv modul de asigurarea a securităţii documentelor de stare civilă.
Situaţia statistică în domeniul stării civile aferente anului 2010 se prezintă astfel: au fost întocmite 7.612
acte de stare civilă, din care: 2.831 acte de naştere, 1.291 acte de căsătorie şi 3.490 acte de deces, s-au
eliberat un număr de 14.560 certificate de stare civilă, din care: 7.802 certificate de naştere, 2.439
certificate de căsătorie şi 4.319 certificate de deces, au fost verificate 10 dosare de înregistrare tardivă
pentru copii români născuţi în străinătate, au fost făcute 35 de comunicări către primăriile locului de naştere în
baza extraselor privind căsătoria/decesul cetăţenilor români aflaţi în străinătate, au fost înscrise pe marginea
actelor de stare civilă, exemplarul II, a unui număr de 14.100 menţiuni cu privire la unele modificări
intervenite în statutul civil al unor persoane.
În anul 2010, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a propus preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa spre admitere 13 cereri de schimbare a numelui pe cale administrativă.
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D. 1. Muzeul Judeţean Ialomiţa urmăreşte îndeplinirea scopului şi funcţiilor sale principale prin activităţi
de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu programele anuale şi de perspectivă, parte integrantă a Planului
Managerial în derulare, cercetare şi documentare în vederea dezvoltării patrimoniului muzeal, organizare a
evidenţei patrimoniului cultural aflat în administrare, conservare şi restaurare a bunurilor culturale din
patrimoniul muzeal, punere în valoare a patrimoniului cultural administrat prin intermediul expoziţiilor
permanente şi temporare, a programelor cultural - educative , a publicaţiilor specifice, a sesiunilor ştiinţifice,
mese rotunde, simpozioane, excursii tematice, ş.a., menţinere a unui contact permanent cu publicul larg,
mediile de informare, organizaţiile non-guvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ si cercetare,
organisme şi foruri internaţionale de profil pentru identificarea
nevoilor culturale reale şi orientarea programelor de punere în
valoare a patrimoniului cultural administrat în funcţie de
acestea.
Activităţile de cercetare arheologică din anul 2010 au
urmărit, în principal, prelucrarea materialelor arheologice
rezultate în urma săpăturilor efectuate în siturile arheologice
de la: Oraşul de Floci , Ciulniţa - Terasă, Borduşani - Popina,
Săveni - La Movile, Bucu - Pochina, Platoneşti - Valea Babii,
Vlădeni - Popina Blagodeasca.
Evidenţa patrimoniului cultural mobil a vizat operaţiuni de
inventariere periodică a colecţiilor, continuarea introducerii în
programul de evidenţă informatizată DOC PAT- CIMEC a
obiecte muzeale şi a evidenţei fotografice a patrimoniului
cultural mobil, întocmirea documentaţiei pentru evaluarea
obiectelor intrate în patrimoniul Muzeului Judeţean Ialomiţa
prin achiziţii şi cercetare în anul 2010.
De asemenea, a continuat programul de conservare şi
restaurare a patrimoniului muzeal, prin lucrări de conservare
primară a patrimoniului aflat în expunere la sediul muzeului şi
în depozite, precum şi conservări primare de întreţinere la
expoziţia permanentă de la Aşezământul de Artă şi Cultură
Religioasă Maia-Catargi, la Baza de cercetare şi expunere
muzeală Oraşul de Floci şi la monumentele aflate în vizitare de
la Oraşul de Floci ( biserica nr.1, biserica nr.2, edificiul cu
contraforturi, casa cu fundaţie de piatră, atelierul de prelucrare
a materialelor osteologice, monumentul de for public Mihai
Viteazul).
Programul de valorificare a patrimoniului cultural a fost
organizat în anul 2010 pe patru subprograme: Expoziţii,
Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri
muzeale, lansări de carte, Prietenii Muzeului şi Editorial.
Expoziţiile organizate în anul raportat au fost: „Colecţia
Nicolae şi Zamfira Tuzlaru - grafică, pictură, sculptură, artă
religioasă”, „Gelem, gelem... Rromii între legendă şi adevăr”,
„O pagină din România profundă. Sistemul economic
cooperatist (1864-1947)”,”90 de ani de la stabilirea relaţiilor
diplomatice dintre România şi Finlanda” şi s-au bucurat de un
real succes, doavdă fiind numărul participanţilor la vernisare,
precum şi din perioada de expunere.
Dintre manifestările ştiinţifice menţionăm: sesiunea de
comunicări „Unirea Naţiunea a făcut-o!”, seara muzeală
„Noaptea muzeelor”, lansarea revistei şcolare ,,Civitas,,, masa
rotundă „Unirea de la 24 ianuarie 1859”.
Subprogramul „Prietenii Muzeului” s-a desfăşurat pe baza
protocoalelor de parteneriat încheiate de Muzeul Judeţean
Ialomiţa cu unităţi şcolare din judeţ, concretizate în
următoarele acţiuni: concurs al elevilor şi program artistic
dedicate Zilei Unirii, conferinţa tematică „Ziua Internaţională
a Muzeelor”, program cultural-artistic organizat la Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de
Floci cu grupele de preşcolari din localitatea Săveni cu prilejul zilei de 1 Iunie – Ziua Internaţională a
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copilului, lecţie de istorie locală desfăşurată pe şantierul arheologic
Platoneşti - Valea Babii cu elevi de la Şcoala generală Platoneşti,
„Ocaua lui Cuza” -lecţie de istorie şi moment artistic organizat la
Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia Catargi desfăşurat
cu elevi de la Şcoala generală din localitatea Maia.
Din punct de vedere editorial, au fost realizate în regie proprie de
pliante şi afişe pentru manifestările organizate la sediul instituţiei.
Trebuie să menţionăm atenţia deosebită acordată de Consiliului
Judeţean Ialomiţa promovării şi punerii în valoare a sitului
arheologic de interes naţional şi european de la Oraşul de Floci, prin
acţiuni în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Institutul Naţional al Monumentelor Istorice.
D.2. Muzeul Naţional al Agriculturii
Slobozia are ca obiect de activitate istoria
agriculturii, antropologia agrara si
arheologia industriala specifica.
În anul 2010 s-a continuat strategia
demarată de conducerea instituţiei de a
păstra un echilibru între principalele
domenii specifice de exprimare şi a asigura
consolidarea bazei materiale, dezvoltarea
patrimoniului muzeal prin cercetări şi
achiziţii de obiecte, valorificarea
expoziţională şi editorială a patrimoniului,
conservarea-restaurarea-întreţinerea
patrimoniului, pregătirea profesională a
personalului, dialogul cu instituţii de
cultură şi personalitãţi din ţară şi din străinătate, relaţii constante şi transparente cu mass-media locală şi
naţională, folosirea judicioasă a bugetului şi crearea de surse extrabugetare (venituri proprii, donaţii,
sponsorizări, prestări servicii).
În anul 2010 patrimoniul muzeului s-a mărit cu 359 obiecte achiziţionate prin donaţie (11.4962,40 lei),
3 obiecte transferate pe plan intern (300 lei), 34 obiecte achiziţionate din subvenţie (6000 lei) şi venituri
proprii (13090 lei). De asemenea, fondul de carte al bibliotecii s-a mărit cu un număr de 200 titluri, iar arhiva
ştiinţifică şi documentară cu 71 CD-uri şi 33 DVD-uri, cuprinzând fotografiiale unor obiecte muzeale,
imagini de la diverse manifestări culturale, de la lucrările de restaurare-conservare etc).
Pe parcursul anului 2010, Muzeul Naţional al Agriculturii a organizat numeroase manifestări culturale
pecum: „Dumitru Sorica. Arta bisericescã între tradiţie şi interpretare.”, „60 de biserici de lemn”, „Ziua
muzeului” şi “Hramul Bisericii de lemn Poiana”, „Învierea pâinea noastrã cea de toate zilele”, „Caloienii - Ritual agrar
pentru rodire şi vreme de secetă”, „Mexic. Tradiţii şi obiceiuri
populare”, „20 de ani de la înfiinţarea 1990-2010”, „Plinirea
vremii”.
De asemenea, Muzeul Naţional al Agriculturii a desfăşurat
parteneriate educaţionale cu participarea copiilor şi elevilor
de gimnaziu şi de liceu, precum: „Să fim uniţi!”, „Dochia şi
Mărţişorul”, „Casa Pâinii. Măcinicii – tradiţii populare
româneşti”, „Oul de Paşti”, „Ion Creangă şi poveştile lui”,
Atelier de creaţie(organizat în colaborare cu Asociaţia
Naţionalã a Surzilor din România), „Sânt'Andrei Cap de
Iarnă”. Un parteneriat special, pe termen lung, s-a constituit
cu Facultatea de Arhitectură de la Universitatea „Spiru
Haret” Bucureşti, iar alt parteneriat cu Şcoala Generală
Poiana, jud. Ialomiţa, MNA având o contribuţie esenţială la
înfiinţarea Muzeului Sătesc POIANA.
Alte manifestări la care Muzeul Naţional al Agriculturii a
fost implicat au fost: Târgul FEMINA STAR – Salonul
Mireselor 2010, ediţia a XI-a, Târgul Apicol, a IV-a Adunare
Generală a Reţelei Naţionale a Muzeelor din România, Târgul
Naţional al Produselor Ecologice, Tradiţionale şi Naturale,
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produse în ferme şi gospodăriile ţărăneşti 2010, „Festivalul
MOARA VLĂSIEI – LA CANTON” 2010, Conferinţa
„Agricultura României încotro?”, „Sărbătoarea Recoltei şi a
Vinului Dobrogean 2010”, Târgul Internaţional „INDAGRA
FARM – 2010”, Salonul Anual de Carte, ediţia a XIX-a,
„VOCEA POPULARĂ”.
Printre alte activitati desfasurate de Muzeul National al
Agriculturii amintim activitatile editoriale, prin prezentarea
de materiale în publicatii de specialitate si realizarea de
materiale promotionale (cataloage pentru expozitii, afise,
calendare, carti postale), dar si activitati de restaurare –
conservare si de crestere a fondului stiintific si documentar.
În cursul anului 2010, Muzeul Naţional al Agriculturii a
înregistrat un numãr total de 30196 vizitatori, din care: 4337
la sediul MNA (1387 vizitatori în grupuri organizate), 18200
vizitatori la manifestãrile organizate în afara instituţiei şi
7659 vizitatori unici pe site-ul muzeului.
Bugetul din anul 2010 al Muzeului Naţional al
Agriculturii a înregistrat venituri totale în valoare de
1.333.286 lei, şi cheltuieli totale de 1.231.826 lei.

D.3. Centrul Cultural UNESCO “Ionel
Perlea” Ialomiţa este o instituţie de interes
public, cu personalitate juridică, înfiinţată în
subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, care
desfăşoară proiecte şi programe culturale în
domeniul educaţiei permanente şi a culturii
tradiţionale, urmărind elaborarea unor proiecte
atractive si utile de educaţie permanentă,
păstrarea şi cultivarea specificului zonal sau
local şi diversificarea serviciilor culturale
oferite, armonizarea acestora cu nevoile
publicului, promovarea de strategii culturale
ale judeţului şi dimensionarea resurselor
financiare, cultivarea valorilor si autenticităţii
creaţiei contemporane şi artei interpretative
neprofesioniste in toate genurile: muzica,
coregrafie, literatura, arte plastice, teatru etc.
Activitatea culturală a instituţiei este
structurată pe două mari programe: „Arte” şi „
Educaţie permanentă prin cultură”, cu
subprogramele/proiectele aferente.
Programul ARTE a inclus şi în anul 2010
subprograme care acoperă o gamă largă din
domeniul artistic: muzică, arte vizuale,
spectacole de teatru, literatură. Cele mai
importante au fost:Festivalul şi Concursul
National de Interpretare a liedului “Ionel
Perlea”- ediţia a ___ -a, concerte şi recitaluri cu
muzică de cameră, operetă, coruri, muzică uşoară, folk, expoziţii de artă plastică, fotografie, fotodocumentare, spectacole de teatru şi de de divertisment. În acelaşi timp, instituţia a fost partener în organizarea
unor manifestări de interes naţional: Festivalul de Muzică uşoară “Amara”, Festivalul Naţional de Folclor „Ion
Albeşteanu”, Sărbătoarea Colindului.
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Pe parcursul anului 2010 s-a constatat creşterea interesului publicului pentru anumite genuri de manifestări:
în domeniul spectacolelor au fost primite cu interes spectacolele de teatru, concertele camerale cu un repertoriu
clasic, dar cunoscut publicului sau expoziţiile de artă contemporană. Spectacolele de teatru şi operetă au atras
în mare parte un public de vârstă adultă, în timp ce spectacolele de muzică clasică, cu toate că se adresează unui
grup-ţintă avizat, care acoperă toate categoriile de vârstă, au atras preponderent publicul tânăr.
Programul „ Educaţie permanentă prin cultură”, este destinat in special tinerilor, urmărind formarea
culturii în general, fundamentarea cunoştinţelor, familiarizarea cu specificul diferitelor stiluri şi curente în
toate domeniile artei.
Alături de activitatea de operator cultural, Centrul Cultural
UNESCO “Ionel Perlea” are în obiectul de activitate şi o
funcţie administrativă, care vizează aspecte care ţin de
administrarea imobilului. Toate aceste activităţi sunt incluse
în programul administrative, prin care se urmăreşte
întreţinerea bazei tehnico-materiale, modernizarea şi
completarea echipamentelor specifice, dotarea instituţiei cu
programe informatice eficiente, executarea la timp a
lucrărilor de reparaţii curente, realizarea obiectivelor de
investiţii menite să asigure modernizarea şi dezvoltarea
activităţii instituţiei. De altfel, în anul 2010, s-au realizat
două obiective importante la capitolul investiţii: demararea
lucrărilor pentru obiectivul de investiţii REPARATII
CAPITALE CASA MEMORIALĂ “IONEL PERLEA” –
OGRADA (etapa I) şi realizarea tâmplăriei din PVC cu geam termopan pe faţadele nord-est şi sud a
imobilului Centrului Cultural UNESCO “Ionel Perlea”. Tot în anul 2010 s-au realizat lucrări de reparaţii şi
zugrăveli în foaierul de la parterul imobilului Centrului Cultural şi a unor spaţii adiacente.
Structura organizatorică a instituţiei Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea” cuprinde patru
compartimente, care au desfăşurat o activitate complexă în vederea îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor de
performanţă specificati în contractul de management al directorului institutiei, utilizând, în anul 2010, un
buget de venituri şi cheltuieli de 936 000 lei.
D.4. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa este o
instituţie cu tradiţie, care îşi stabileşte şi urmăreşte o strategie
generală, structurându-şi activitatea pe coordonatele
menţinerii, afirmării şi perpetuării elementelor definitorii ale
unei naţiuni: limba, cultura în general, etnografia şi folclorul.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Ialomiţa este la momentul actual singura
instituţie de spectacole şi concerte de anvergură judeţeană.
Obiectivele fundamentale ale activităţii desfăşurate
vizează: ofensivă deschisă împotriva înstrăinării şi distrugerii
climatului autentic al creaţiei şi ethosului românesc,
concentrarea cercetării şi intensificarea conservării valorilor
identitare proprii poporului român, promovarea şi impunerea
valorilor autentice ale culturii şi artei tradiţionale ialomiţene
şi româneşti prin recunoaşterea lor în contextul valorilor
spirituale universale, înţelegerea culturii şi artei contemporane, cercetarea comparativă şi schimbul de valori
spirituale în cadrul parteneriatelor naţionale şi transnaţionale.
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Din acest punct de vedere, în cursul anului 2010 au existat
diverse forme de colaborare cu parteneri culturali la diferite
niveluri: căminele culturale şi casele de cultură orăşeneşti din
judeţ, consiliile locale din 20 de localităţi, instituţiile culturale
judeţene: Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Naţional al
Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“,
Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu“ Ialomiţa, Direcţia
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
Ialomiţa, fundaţii culturale (7 proiecte culturale în parteneriat),
Inspectoratul Judeţean Şcolar, şcoli şi biblioteci, biserici,
ONG-uri (15 proiecte de parteneriat), instituţii de anvergură
naţională: Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale, Centrele Judeţene pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale, Centre culturale,
Complexul Naţional Muzeal „ASTRA“ Sibiu, Universitatea
Naţională de Muzică Bucureşti, Societatea Română de
Radiodifuziune, TVR, Radio Antena Satelor (14 proiecte).
Pe parcursul anului 2010 Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa a
iniţiat şi organizat o serie de proiecte cu caracter local şi
judeţean, precum: „Artă populară şi tradiţie folclorică“ (25
martie – Miloşeşti), „Când eram pe Ialomiţa“ (ciclu de
spectacole itinerante oferite locuitorilor comunelor ialomiţene
susţinute de Ansamblul folcloric şi orchestra „Doina
Bărăganului“ în localităţile Albeşti, Roşiori, Munteni Buzău,
Bueşti, Miloşeşti, Luciu, Reviga, Făcăeni, Slobozia),
„Rapsozii la ei acasă“ ((8 noiembrie -Munteni Buzău),
Festivalul Judeţean de Folclor „Zărzărică,
zărzărea“(găzduit de localităţile Căzăneşti, Făcăeni, Luciu)
(16 aprilie, 7 mai).
În plan naţional, Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“
şi alte grupuri folclorice valoroase din judeţ au participat la
spectacolul folcloric de la „Arenele Romane“ din Bucureşti, la evenimentele organizate cu ocazia Zilei
Naţionale a României de la Bucureşti – TVR, Spectacol folcloric televizat –TVR, Festivalul naţional al
datinilor şi obiceiurilor de iarnă de la Sibiu.
Programele culturale cu caracter internaţional au consemnat participările ansamblului „Doina
Bărăganului“ la Festivalurile Internaţionale de Folclor din Cehia („CIOFF-Plzen“, 9-13 iunie) şi Bulgaria
(Silistra, 6-7 iulie), precum şi Festivalul Internaţional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“, ediţia a ___ -a.
La evenimentele culturale organizate de această instituţie în anul 2010 au fost prezenţi aproximativ 50.000
spectatori. ;
Pentru valorificarea patrimoniului cultural de care dispune, Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa a editat, în anul 2010, un CD de muzică populară cu Nicolae
Rotaru şi orchestra „Doina Bărăganului“ şi 5 pliante tematice, a realizat 3 filme documentare tematice, a
benficiat de transmiterea pe posturi de televiziune a 70 ore înregistrări de la evenimentele cultural-artistice
proprii şi pe posturile naţionale de televiziune (canalele TVR) a 3 festivaluri naţionale, transmiterea pe
posturile de televiziune locale a 12 evenimente cultural-artistice, a consemnat apariţia unui număr de 45 de
articole în presă de promovare a acţiunilor realizate.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa acordă o importanţă
deosebită sistemului informatizat de comunicare, ca mijloc eficient de promovare a activităţii sale. Site-urile
instituţiei (www.traditieialomita.ro; www.doinabaraganului.ro (site cu versiunile în limbile engleză,
franceză, italiană, spaniolă, germană); www.floaredepebaragan.ro (versiune şi în limba engleză);
www.albesteanu.ro; www.festivalulamara.ro conţin informaţii complexe privind istoricul manifestărilor,
regulamente, fişe de înscriere, impresii, galerii foto, audio şi video, date de contact. Ele au fost permanent
actualizate şi au mărit gradul de vizibilitate al activităţii instituţiei.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa a înregistrat în anul
2010, venituri şi cheltuieli totale în valoare de 729.823 lei, din care: cheltuieli de personal – 371.349 lei, bunuri
şi servicii – 328.475 lei, cheltuieli de capital – 29.999 lei.
Prin calitatea si relevanta manifestarilor realizate, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea
Culturii Traditionale Ialomita demonstreaza ca ramâne într-o legatura permanenta cu tot ceea ce înseamna
civilizatie rurala si cu oamenii satelor.
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D.5. Biblioteca Judeţeană “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa funcţionează conform Legii Bibliotecilor nr.
334/2002 şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ca instituţie de interes judeţean aflată sub
autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, fiind un furnizor important de educaţie informală şi non-formală
pentru cetăţeni de toate vârstele. De asemenea, coordonează activitatea bibliotecilor publice – municipale,
orăşeneşti şi comunale – din judeţul Ialomiţa, asigurând îndrumarea metodologică a acestora.
În vederea realizării acestor atribuţii Biblioteca Judeţeana “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa a avut aprobat de
Consiliul Judeţean Ialomiţa pentru anul 2010 un stat de funcţii ce cuprinde 27 de posturi, din care 6 posturi au
fost şi au rămas vacante şi un buget de venituri şi cheltuieli în valoare de 672 000 lei din care: 664.000 lei
subvenţie de la Consiliul Judeţean Ialomiţa (98,8%) şi 8.000 lei din venituri proprii (1.2%).
La 31 decembrie 2010 colecţiile Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa însuma un fond de carte
de 214.596 volume, în valoare de 1.036.036,74 lei şi 3.724 unităţi de bibliotecă ( casete audio, video, discuri,
diapozitive, foto, CD, DVD), cu o valoatre de 9.774,56 lei.
Prelucrarea colecţiilor a respectat Clasificarea Zecimală Universală, în programul informatizat TINLIBModulul Catalogare au fost introduse 4562 de titluri, iar în Modulul Evidenţă 14.984 unităţi de bibliotecă. Au
fost scoase din evidenţele bibliotecii un număr de 1.394 volume în valoare de 628,41 lei în urma verificării
fondului de carte de la Filiala MB 20 şi un număr de 7 volume în valoare de 52,08 lei, ca urmare a pierderii de
către cititori.
„Programul BIBLIONET”, implementat în anul 2010 în
21 de biblioteci publice din judeţul Ialomiţa, este un program
multianual ce facilitează cetăţenilor judeţului accesul gratuit
la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci
publice moderne. Prin cursurile de formare şi tehnologia
furnizată, programul Biblionet ajută bibliotecile să asigure
noi servicii în comunităţile locale. Înscrisă în competiţie
pentru Runda a II-a împreună cu o reţea de 20 de biblioteci
comunale, orăşeneşti şi municipale, Biblioteca Judeţeană
„Ştefan Bănulescu” a câştigat şi a intrat în program.
Rezultatul final al evaluării făcute de un Comitet de
Selecţie format din reprezentanţi IREX şi ai următoarelor
organizaţii partenere: American Chamber of Commerce
Romania, World Vision Romania, Peace Corps Romania,
Asociaţia Comunelor din România, E-Civis, CIPE România,
Microsoft România şi bazate pe criterii de eligibilitate a fost
obţinut prin punctarea riguroasă şi standardizată a fiecarei
aplicaţii scrise.
În cadrul acestui program, până la data de 31 decembrie
2010 au fost dotate cu echipamente - 11 laptopuri pentru
Centrul de Formare şi 91 computere, 21 biblioteci publice
locale ?i au fost instruiţi 29 bibliotecari, rezultând astfel o
investi?ie de 192.937 USD la nivelul Judeţului Ialomiţa, adică
631.756,74 lei.
„Salonul anual de carte”, amplă manifestare culturală
aflată la cea de a XIX-a ediţie, reprezintă cea mai importantă
manifestare dedicată cărţii la nivelul judeţului Ialomiţa.
Această sărbătoare, cu frecvenţă anuală, a intrat în conştiinţa
publicului ialomiţean 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 2010 peste 3400 de vizitatori.
Salonul Anual de Carte a prezentat achiziţiile facute de
Biblioteca Judeteană de la ultima ediţie până la cea curentă şi a
oferit publicului vizitator posibilitatea de a cumpăra cărţi 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, achiziţionate pe parcursul anului 2009.
Programul anual de activitate a cuprins si în anul 2010 manifestari culturale prilejuite de aniversari si
comemorari, evenimente istorice si literare care s-au concretizat în realizare a numeroase expozitii tematice
de carte, lansari si prezentari de carte, întâlniri cu autori si editori, dezbateri, spectacole etc.
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Un alt program care a fost iniţiat în anul 2008 şi a continuat şi în anul 2010 este Programul cultural
“Biblioteca vine la tine !”, realizat în parteneriat cu grădiniţele, şcolile generale, liceele şi Penitenciarul din
Slobozia, venind în întâmpinarea cerinţelor utilizatorilor de carte, fiind una dintre importantele mijloace de
promovare a colecţiilor şi serviciilor bibliotecii, de deschidere către marele public, pentru a respecta principiul
constituţional al dreptului egal la educaţie şi cultură al tuturor cetăţenilor.
Un alt program care a continuat în anul 2010 este Programul de mediatizare. Promovarea colecţiilor
bibliotecii prin expoziţii, prezentări şi lansări de carte, întâlniri cu autori şi editori, dezbateri, concursuri,
spectacole, etc. a rămas o preocupare constantă a Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa.
Activitatea Bibliotecii Judeţene este reflectată pe site-ul web propriu: www.bji.ro, site-ul Ministerului Culturii
şi Cultelor www.cultura.ro, site-ul www.presaonline.ro, www.e-actual.ro, www.guraialomitei.com, în
emisiuni ale posturilor de radio locale (Radio Campus, Gold FM România), naţionale (Radio România
Actualităţi, Radio România Cultural, Europa FM), televiziunea TVR Cultural, TVR 3, Realitatea TV, TVRM,
televiziunea on-line TV Ialomiţa şi postul local Antena 1 Slobozia.
Managementul instituţiei urmăreşete dezvoltarea organizaţională, îndeplinirea misiunii bibliotecii şi
adaptarea la mediul aflat în continuă schimbare.
E. Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa este o instituţie
publică descentralizată, cu personalitate juridică, aflată în
subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa si în coordonarea
tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă
Agricolă, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul
de stat.
În conformitate cu Legea 329/05.11.2009, precum si a H.G.
1609/16.12.2009, Camerele Agricole Judeţene nou înfiinţate au
o serie de atribuţii principale care vin în sprijinul fermierilor
mici şi mijlocii in ceea ce priveşte realizarea unei agriculturi
moderne, eficiente şi cu satisfacţii in obţinerea unui profit la
finele fiecărui an agricol.
Camera Agricola Judeteana, cu cele 7 centre de consultanta
repartizate în teritoriu a desfasurat în anul 2010 urmatoarele
activitati:
a) consultanţă directă cu agricultorii, fermierii din judeţul
Ialomiţa, concretizată în organizarea a 7 seminarii, 15 întâlniri,
2 mese rotunde şi 20 dezbateri;
b) extensie şi formare profesională pentru 224 de
agricultori în specialităţile:
- agricultor culturi de câmp – 4 module, apicultor - 2 module,
zootehnist - 1 modul,
- horticultor - 1 modul;
c) consultanţă şi elaborare de proiecte in vederea accesării
fondurilor europene de către micii fermieri, concretízate în
elaborarea a 100 de proiecte pe Masura 1.4.1. (Sprijinirea
fermelor de semisubzistenţă, în specialitaţile: vegetal - 17
proiecte, horticultură - 8 proiecte, apicultură - 40 proiecte, mixte
- 35 proiecte), 27 de proiecte pe Masura 1.1.2. (Instalarea
tinerilor fermieri, din care pentru vegetal- 16 proiecte,
horticultură - 3 proiecte, apicultură - 3 proiecte şi mixte - 5
proiecte).
Prin activitatea de consultanţă către micii fermieri în
elaborarea acestor proiecte, judeţul Ialomiţa a accesat suma de
1.236.000 euro din fondul Uniunii Europene pentru sprijinirea
fermelor de semisubzistenţă.
Bilanţul economico-financiar al instituţiei aferent anului 2010 a întregistrat venituri totale de 778.813 lei,
din care subvenţie - 604.700 lei şi încasări de 174.113 lei, cheltuieli totale de 676.028 lei, din care cheltuieli cu
salariile de 575.990 lei şi cheltuieli materiale de 100.038 lei, în timp ce 23.747 lei au fost alocaţi pentru
investiţii.
Analizând bilanţul activităţii Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa se observă o încărcătură mare de
localităţi pentru fiecare specialist, carea ar impune o redimensionare a organigramei, pentru a satisface
cerinţele numeroase de consultanta în domeniul agricol din teritoriu, precum şi atragerea unei sume mai mari
din fondurile Uniunii Europene destínate dezvoltării agricole, plata numărului suplimentar de personal
efectuandu-se din súmele percepute pentru consultanţa acordată producatorilor agricoli.
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F. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa
este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică,
care se constituie şi funcţionează pe lângă consiliul judeţean,
desfăşăşurându-şi activitatea în scopul sporirii eficienţei
serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în
care funcţionează.
Potrivit prevederilor legale în vigoare ATOP Ialomita a
elaborat în luna ianuarie 2010 Planul Strategic de activitati,
fixând totodata obiectivele si indicatorii de performanta
minimali, având ca scop protejarea intereselor comunitatii si
asigurarea climatului de siguranta publica, precum si masurile
ce se impun a fi adoptate pentru realizarea acestor obiective
strategice. Totodata, în sedinta A.T.O.P. Ialomita din luna
ianuarie 2010 au fost stabilite programele de activitati ale
celor 3 comisii: Comisia de coordonare, situatii de urgenta si
pentru petitii, Comisia de planificare, stabilire si evaluare a
indicatorilor de performanta minimali, Comisia pentru
probleme sociale, standarde profesionale, consultanta si
drepturile omului. De comun acord, membrii ATOP au
hotarât împartirea zonala a teritoriului judetului si
repartizarea membrilor din cadrul comisiilor în functie de
domiciliul acestora.
Aspectele relevante din activitatea ATOP aferenta anului
2010 se pot sintetiza astfel:
- încheierea a două parteneriate educaţionale cu Şcoala cu
clasele I – VIII «Gheorghe Lazăr» şi Liceul de Artă « Ionel
Perlea » din Slobozia, care s-au desfăşurat între 1 ianuarie – 15 iunie 2010, care au vizat acţiuni de prevenire şi
combatere a delincvenţei juvenile, eliminarea violentei împotriva femeii, reducerea faptelor antisociale,
dezbatere cu ocazia Zilei Internaţionale a NonViolenţei în Scoala, “Mâinile tale ar trebui să ocrotească !”,
finalizate cu îmbunătăţirea considerabilă a ordinii şi disciplinei în cadrul acestor unităţi de învăţământ şi
scăderea fenomenele de violenţă fizică şi verbală în rândul elevilor;
- reuniuni în plen sau pe comisii ale membrilor ATOP şi desfăşurarea de activităţi specifice în următoarele
localităţi ialomiţene: Urziceni, Bărbuleşti, Armăşeşti, Borăneşti, Moviliţa, Sineşti, Jilavele, Adâncata,
Căzăneşti, Munteni Buzău, cartierele Bora şi «500» din municipiul Slobozia, Feteşti, la care au participat
primari, consilieri locali, directori de şcoli şi cadre didactice, preoti, medici din localităţi, şefii posturilor de
poliţie din localităţi şi cetăţeni interesaţi şi unde au fost dezbătute problemele locale legate de ordine,
siguranţă şi liniştea publică.
În urma acţiunilor desfăşurate şi a problemelor sesizate de către cetăţeni şi autorităţile publice locale
plenul A.T.O.P. Ialomiţa a adoptat hotărâri cu caracter de recomandare care au vizat: adoptarea unor măsuri
specifice pentru menţinerea ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului în localităţile Munteni Buzău şi
Bărbuleşti, realizarea în şcolile gimnaziale şi liceele din judeţul Ialomiţa a unor acţiuni în vederea prevenirii şi
combaterii delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, constituirea unor echipe mixte de intervenţie
pentru menţinerea ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului în localităţile judeţului Ialomiţa.
Se poate concluziona faptul că pe parcursul anului 2010 s-a îmbunătăţit la nivelul judeţului Ialomiţa
nivelul securităţii şi siguranţei civice a comunităţilor locale.
G. Consiliul Judeţean Ialomiţa îndeplineşte atribuţiile
adunării generale a acţionarilor la S.C. Drumuri şi Poduri
S.A. Ialomiţa, unde este unic acţionar.
În anul 2010, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa a
înregistrat o cifră de afaceri de 15.532.985 lei la venituri, un
profit brut de 330.987 lei, un număr mediu de salariaţi de 92
angajaţi. S-au realizat investiţii de 107.000 lei, destínate
achiziţionării de autofreze zapadaUral -2 buc , masină de
distrus resturi vegetale -1 buc,
semiremorcă Bunker
ptr.ciment vrac-1 buc.
Printre lucrările cele mai importante executate în anul
2010 menţionăm: reabilitarea şi modernizarea DJ 212
–Feteşti-Ţăndarei: etapa II (km 83+075 -100+915),
modernizare DJ 101 B Maia-Adâncata - 4,5 km, modernizare
drum comunal Movila - 0,96 km, lucrări de întreţinere şi
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intervenţii la drumurile judeţene, prin reparaţii prin plombări - 4624 to asfalt, executarea de covoare asfaltice
5,5 km ( Iazu =0,75 km, Bucu=0,82 km, Fierbinti-Dridu=2,13 km, Albesti-Andrasesti=1,8 km), întreţinere
drumuri pietruite - 2000 to piatră spartă (DJ 201 Borduselu-Piersica, DJ 313 Axintele-Horia, DJ 306A
Ciochina-Crunti), marcaje rutiere longitudinale - 196 km, recensamantul circulaţiei şi lucrări toaletare rutieră.
De asemenea, se impune să precizăm faptul că a crescut capitalul social al Consiliului Judeţean Ialomiţa la
aceasta societate, în anul 2010, de la suma 4.234.115 lei la 6.216.330 lei.

X. Îndeplinirea atribuţiilor privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi
centrale şi a altor atribuţii date în competenţa consiliului judeţean sau preşedintelui acestuia au
fost transpuse în practică prin acordarea de consultanţă de specialitate în domeniile juridic, tehnic şi economic,
la cerere şi fără plată consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ.
Consiliul Judeţean Ialomiţa a avut pe parcursul anului 2010 o relaţie de bună colaborare şi cooperare cu
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi cu filialele structurilor asociative din administraţia
publică locală (Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia 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
judeţean sau regional, îndeplinind atribuţiile specifice şi măsurile stabilite în cadrul Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă.
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a desfăşurat o activitate importantă în anul 2010 şi în
domeniul dezvoltării regionale. În acest an s-a încheiat cu succes mandatul de Preşedinte al Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, fiind înlocuit la
conducerea acestui organism de către Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman. În anul de raportare au
avut loc un număr de 4 şedinţe ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (dintre care 2 s-au
desfăşurat prin procedură scrisă) în cadrul cărora au fost adoptate un număr de 9 hotărâri care au vizat:
adoptarea raportului de activitate al ADR Sud Muntenia pe anul 2009, modificarea statutului, a
Regulamentului de organizarea şi funcţionare, a bugetului de venituri şi cheltuieli a acestei instituţii pe anul
2010, desemnarea noii conduceri a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a reprezentanţilor
regiunii în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional, realocarea fondurilor
Domeniului Major de Intervenţie 4.2 “Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea
pentru noi activităţi”.
Menţionăm, de asemenea, prezenţa activă a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în structuri
parteneriale judeţene şi regionale, precum: Consorţiul Regional pentru Educaţie şi Formare Profesională,
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională, Pactul Regional pentru
Ocupare şi Incluziune Socială SUD Muntenia.

XI. Promovarea cooperării internaţionale rămâne un obiectiv important al Consiliului Judeţean
Ialomiţa şi al conducerii operative. Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa este membru supleant în cadrul
Comitetului Regiunilor Europene, participând la dezbateri şi reuniuni ale acestui for, având ca teme
dezvoltarea regională, Strategia Uniunii Europene privind zona Dunării, adoptarea Strategiei Europa 2020,
cooperarea inter-regională şi transfrontalieră, rolul autorităţilor teritoriale în politica de integrare, coeziunea
teritorială, calitatea produselor agricole, migraţia şi mobilitatea populaţiei, etc.
În cadrul implementarii proiectului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Judetului Ialomita pentru
perioada 2010-2020 echipa
de implementare a
proiectului a efectuat in anul
2010 o vizita in Portugalia,
ce a avut ca obiectiv
principal realizarea unui
schimb de experienta,
studierea modului în care o
zonă asemănătoare
judeţului Ialomiţa din
Peninsula Iberică s-a
dezvoltat în urma aderarii la
Uniunea Europeană, în baza
unei strategii clare de
modernizare, prin accesarea
fondurilor comunitare şi
atragerea unor investiţii
străine în zonă.
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XIII. Concluzii
Prezentul raport privind modul în care au fost îndeplinite atribuţiile şi responsabilităţile Consiliului Judeţean
Ialomiţa şi ale preşedintelui acestuia în anul 2010 prezintă volumul mare de munca şi activitatea laborioasa
realizată de consilierii judeţeni, conducerea operativă – preşedintele, vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ialomiţa
şi secretarul judeţului Ialomiţa, de către aparatul de specialitate şi instituţiile publice aflate sub autoritatea
Consiliului Judeţean Ialomiţa, care, printr-un efort comun, sistematic, coerent şi consecvent, au format o adevărată
echipă, demonstrând un management public eficient şi eficace în utilizarea resurselor şi adaptarea la impactul
crizei generalizate din România, dar şi la rigorile, principiile şi standardele unei administraţii moderne, de nivel
european.
Ca orice analiză complexă, raportul trebuie să evidenţieze pe lângă numeroasele realizări, “punctele tari”
menţionate anterior şi o serie de constrângeri şi disfuncţionalităţi, cu care ne-am confruntat în practica
administrativă la nivel judeţean, pe parcursul anului 2010. În acest sens putem preciza:
e
implicarea din ce în ce mai scazută a cetăţenilor în viaţa publică, deşi există forme instituţionalizate ale
democraţiei participative. Acest lucru este demonstrat de participarea unui numar relativ mic de cetăţeni la
dezbaterile publice organizate în anul 2010, la şedinţele Consiliului Judeţean Ialomiţa, care au un caracter public,
de numărul insignifiant de propuneri făcute în cadrul procesului de adoptare a unor acte normative prin
transparenţă decizională, de numarul redus de solicitari din partea cetatenilor de informatii de interes public ;
e
nivelul relativ redus de informare a populaţiei asupra competenţelor şi atribuţiilor Consiliului Judeţean şi ale
instituţiilor publice în general, care creează confuzii în momentul în care se fac solcitări de informaţii publice sau
de intervenţie a autorităţilor competente;
e
instabilitatea legislativă şi inflaţia de reglementări in domenii care vizează activitatea autorităţilor
administraţiei publice locale, fără o consultare prealabilă, sau doar cu o consultare pur formală, a structurilor
asociative ale autorităţilor locale (U.N.C.J.R., A.M.R., A.O.R. şi A.C.R.) şi fără efectuarea unor analize sau studii
de impact;
e
prevederi legislative necorelate între ele sau contradictorii în domeniu, care le fac inaplicabile, blochează în
multe cazuri activitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau sunt discriminatorii;
e
tendinţa păguboasă de centralizare excesivă manifestată de autorităţile centrale, de impunere abuzivă a unor
măsuri prin încălcarea evidentă a principiilor autonomiei locale, de înmulţire a numărului programelor naţionale
prin care se realizează investiţii de interes judeţean şi local (Programul Naţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii,
Programul „10 case pentru specialişti” etc.), corelate cu mai vechile programe instituite prin O.G. nr. 7/2006 si
H.G. nr. 577/1999, care au devenit instrumente în mâna Executivului de alocare a fondurilor publice de la bugetul
de stat pe criterii exclusiv politice;
e
lipsa de voinţă a actualului Guvern de efectuare a unei descentralizări reale, care să respecte principiul
transferării către autorităţile publice locale atât a atribuţiilor şi competenţelor, cât şi a resurselor financiare şi
umane necesare;
e
reducerea numarului de personal in cadrul unor institutii de sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomiţa
(Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor) ca urmare a aparitie O.U.G. nr. 63/2010, corelata cu blocarea
ocupării posturilor vacante, care a presupus supraîncărcarea cu sarcini a altor funcţionari publici şi imposibilitatea
de a acoperi la standardul dorit activitatea unor servicii din cadrul institutiei.
Rezultatele obţinute pe parcursul anului 2010 mă îndreptăţesc să apreciez că implicarea instituţiei în proiecte
predictibile, cu termene de finalizare cunoscute public şi parţial respectate este cel mai bun mijloc de a evita risipa
resurselor şi de a menţine încrederea cetăţenilor judeţului în cea mai importantă instituţie din Ialomiţa.
Politica instituţiei a avut ca linii directoare valorificarea judicioasă a resurselor, şi a patrimoniului propriu şi
promovarea a cât mai multe proiecte de interes public, care să contribuie la dezvoltarea economică, socială şi
culturală a judeţului Ialomiţa, dar şi posiblitatea apropierii mai accentuate de politici europene ale guvernării pe
mai multe niveluri.
Anul 2010 a fost un an dificil al colaborării cu administraţia centrală şi diferenţa de viziune cu privire la
principiul concentrării eforturilor judeţene şi centrale pe anumite domenii; a mărit distanţa între administraţia
judeţeană din Ialomiţa şi administraţia centrală din România.
Materializarea tuturor iniţiativelor executivului Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a consilierilor judeţeni nu ar fi
fost posibilă fără eforturile funcţionarilor publici de conducere sau de execuţie şi ale personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale instituţiilor subordonate, dar nici fără
disponibilitatea de colaborare de care au dat dovadă permanent primarii şi consilierii locali din localităţile
judeţului, carora doresc să le multumesc public.
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