
                           
H O T Ă R Â R E 

privind reglementarea rezultatelor implementării Proiectelor PHARE   
RO 0007.02.03.09 şi RO 0007.02.03.10 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 2590 din 15.04.2011 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
Examinând: 
- Acordurile-cadru încheiate între Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Ministerul 

Dezvoltării şi Prognozei pentru implementarea Proiectelor PHARE - Coeziune 
Economică şi Socială-componentele RO 0007.02.03.09 – Reabilitarea mediului şi 
dezvoltarea infrastructurii zonei industriale Ţăndărei, şi RO 0007.02.03.10 - 
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii în vederea conservării potenţialului 
terapeutic al lacului Amara; 

- Protocoalele parafate între Ministerul Integrării Europene şi Consiliul 
Judeţean Ialomiţa privind predarea-primirea rezultatelor implementării Proiectelor 
PHARE - Coeziune Economică şi Socială-componentele RO 0007.02.03.09 şi RO 
0007.02.03.10; 

- Raportul comun nr. 2589 din 15.04.2011 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, 
Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări 
Publice; 

- Raportul nr. 2759 din 21.04.2011 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism, agricultură şi dezvoltare regională;  

- Raportul nr. 2685 din 19.04.2011 al Comisiei juridice şi de disciplină; 
- Raportul nr. 2777 din 21.04.2011 al Comisiei economico-financiare, protecţia 

mediului şi turism, 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 120 din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare 
       - prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

R O M Â N I A 
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 



       
     H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1(1) Obiectivele prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, rezultate în 
urma implementării Proiectului PHARE, componenta RO 0007.02.03.09 – 
Reabilitarea mediului şi dezvoltarea infrastructurii zonei industriale Ţăndărei, se 
utilizează în conformitate cu scopul şi condiţiile stabilite în Acordul-cadru de 
finanţare. 

(2) Obiectivele prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre sunt de interes şi 
utilitate publică locală, urmând a fi reglementate de Consiliul Local Ţăndărei, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia. 

  
Art.2(1) Obiectivele prevăzute în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, rezultate în 

urma implementării Proiectului PHARE, componenta RO 0007.02.03.10 – 
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii în vederea conservării potenţialului 
terapeutic al lacului Amara, se utilizează în conformitate cu scopul şi condiţiile 
stabilite în Acordul-cadru de finanţare. 

(2) Obiectivele prevăzute în anexa  nr.2 la prezenta hotărâre sunt de interes şi 
utilitate publică locală, urmând a fi reglementate de Consiliul Local Amara, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia. 
 

Art.3(1) Unităţile de Implementare a Proiectelor, constituite în condiţiile 
Acordurilor-cadru de finanţare, vor preda pe bază de protocol, în termen de 15 zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, către autorităţile nominalizate la art.1 
alin.(2) şi art.2 alin.(2), rezultatele implementării proiectelor conform anexelor nr. 1 şi 
2, studiile, schiţele, planşele, planurile şi materialele publicitare elaborate în legătură 
cu planificarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea financiară a proiectelor. 

(2) Autorităţile locale menţionate la alineatul precedent devin beneficiare a 
rezultatelor proiectelor şi vor avea obligaţiile menţionate la art. 8-12 din Acordurile-
cadru de finanţare. 
 

Art.4(1) În termen de 15 zile de la data predării documentelor prevăzute la art. 
3 alin.(1), Unităţile de Implementare a Proiectelor vor prezenta un raport final asupra 
implementării şi evaluării proiectelor. Raportul va fi făcut public prin grija Direcţiei 
Coordonare Organizare din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

(2) Pe data prezentării raportului final, Unităţile de Implementare a Proiectelor 
îşi încetează activitatea.  
  
 Art.5 Echipamentele, vehiculele şi celelalte bunuri intrate în proprietatea 
judeţului Ialomiţa în condiţiile art. 10(3) din Acordurile-cadru de finanţare, vor fi 
exploatate şi/sau valorificate, după caz, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 



 
Art.6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoştinţă publică. 
 

  Art.7 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Unităţilor de Implementare a Proiectelor, 
direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Consiliului Local 
Ţăndărei şi Consiliului Local Amara, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al 
judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  
 
  
    PREŞEDINTE,   
  
             Vasile Silvian CIUPERCĂ                    Contrasemnează 
                      Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                    Constantin STOENESCU 
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