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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea rectificării bugetului general  

al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 5588/2018-P din 03.04.2018 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Raportul  comun nr. 5590/2018 – T din 03.04.2018 al Direcţiei Buget Finanţe şi 
Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, 

În conformitate cu: 
  - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), 
alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pentru anul 2018; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018, 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, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1  (1) Se aprobă rectificarea bugetului  propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 

2018, pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la 
venituri în sumă de 179.261,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 208.723,00 mii lei, cu 
un deficit de 29.462,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, 
potrivit punctului I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     (2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de                 
29.462,00 mii lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a 
bugetului propriu. 

 
Art. 2 Influenţele prevăzute la art. 1 sunt detaliate în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 3 Se împuternicesc Direcţia Buget Finanţe şi Direcţia Investiţii şi Servicii 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să 
introducă modificările şi completările în structura bugetului judeţului Ialomiţa, inclusiv 
în sinteza programelor, programul de investiţii publice şi în bugetul general 
consolidat, pe anul 2018. 

 
Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile 
subordonate,  punerea în aplicare fiind asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 
Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoştinţă publică. 
 
Art. 6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcţiilor de specialitate implicate și instituţiilor subordonate Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR  MORARU 

 
 
 
 
          Contrasemnează, 
         Secretarul judeţului Ialomiţa 
              Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al  

Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2018 
  

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 5592/2018-R din 03.04.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 
 - Nota de fundamentare înaintată cu adresa nr. 3.453 din 02.04.2018 a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2018; 
 - Hotărârea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia        
nr. 8 din 03.04.2018 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozi, pe anul 2018, 
 - Raportul  nr. 5594/2018-P din03.04.2018 al Direcţiei Buget Finanţe;  

 În conformitate cu : 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 11 din 19.02.2018 privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,  
pe anul 2018; 

 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 3 și art. 104 alin. (6) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 2/2018  privind bugetul de stat pe anul 2018, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2018, pe secţiuni, capitole, subcapitole, titluri, 
articole și alineate, la venituri în sumă de 47.185,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 
50.207,00 mii lei, cu un deficit de 3.022,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul 
anului anterior, potrivit  anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Se împuternicește Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările și completările în 
structura bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia și 
în programul de investiţii publice al acestuia, pe anul 2018. 

 
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Spitalul  

Judeţean de Urgenţă Slobozia, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul unităţii 
sanitare. 

 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoștinţă publică. 
 
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând a fi publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

                                                                      

 
 

         Contrasemnează, 
         Secretarul  județului Ialomița 

Adrian – Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 38                          Rd/Oc 
Adoptată astăzi 04.04 .2018                                                                                                 TGV 
La Slobozia                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Județului Ialomița  
și administrarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia în domeniul privat  

al județului Ialomița, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.5382 din 30.03.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
- Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Ialomiţa, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din judeţul 
Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea 
regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Ialomiţa 
necesare desfășurării activităţilor din domeniul sănătăţii;  

- Raportul nr. 5383 din 30.03.2018 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 119-124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Cărţii a III-a din Codul civil; 

- prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului 
de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale,  

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1(1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului 
Ialomiţa a bunurilor imobile aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  



 

 
(2) Trecerea în domeniul privat al Judeţului Ialomiţa a imobilelor prevăzute la alin. 

(1) se face în vederea scoaterii din funcţiune și desfiinţării acestora, în condiţiile legii.  
 
Art.2(1) După scoaterea din funcţiune și desfiinţarea bunurilor imobile, Consiliul 

Judeţean Ialomiţa va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-
valorică și va opera modificarea corespunzătoare a inventarului bunurilor ce aparţin 
domeniului public și domeniului privat al judeţului Ialomiţa.   

(2) Sumele rezultate din valorificarea, conform prevederilor legale, a materialelor 
recuperate în urma desfiinţării imobilelor se constituie venit la bugetul judeţului 
Ialomiţa. 

 
Art.3 La data procesului verbal de desfiinţare, anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Ialomiţa nr. 28/26.03.2018 se modifică după cum urmează: 
- numărul curent 1 se modifică în mod corespunzător; 
- numărul curent 7 se abrogă; 
- numărul curent 18 se abrogă. 
 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare 

Organizare, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa  şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 
 

 

          Contrasemnează 
         Secretarul județului Ialomița, 
              Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 
Nr. 39                                                                                                                                 Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                             DIG 
Astăzi 04.04.2018                                                                                                                                                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița  

nr. 18 din 19.02.2018 privind aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor  
de Intervenție (D.A.L.I.) - actualizată  şi a principalilor indicatori tehnico-economici,  
actualizați, ai obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare drum județean  

DJ 102 H, km 66+317 – 78+862” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 5596/2018 - N din 03.04.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 18/19.02.2018 privind aprobarea  
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) - actualizată  şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici, actualizaţi, ai obiectivului de investiţii „Modernizare și 
reabilitare drum judeţean DJ 102 H, km 66+317 – 78+862”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59/18.09.2014 privind aprobarea revocării 
dreptului de administrare asupra drumului judeţean DJ 102 H constituit în favoarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice (fostul Minister al Dezvoltării 
Regionale și Turismului), a noilor indicatori tehnico-economici și a cofinanţării pentru 
obiectivul de investiţii ”Reabilitare drum judeţean DJ 102 H”; 
 - Raportul nr. 5598/2018-L  din 03.04.2018  al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

În conformitate cu : 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-
2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; 
 - prevederile art.15 lit.d) din Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile art. 84. – art. 86 și art. 88 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 
19.01.2017, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.I Art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 18 din 19.02.2018 privind 
aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) - actualizată  şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici, actualizaţi, ai obiectivului de investiţii „Modernizare 
și reabilitare drum judeţean DJ 102 H, km 66+317 – 78+862” se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
” Art. 2  Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, actualizaţi, ai obiectivului de 
investiţii prevăzut la art.1), după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 23.290.211,39 lei cu TVA, valoare compusă din : 
- 5.094.663,98 lei cu TVA, reprezentând valoarea lucrărilor deja executate; 
- 18.195.547,41 lei cu TVA, reprezentând valoarea lucrărilor rămase de 

executat. 
Construcţii Montaj (C+M) 21.135.223,83 lei cu TVA, 

b) perioada de execuţie : 12 luni.” 
 

 Art. II După art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 18 din 19.02.2018 
privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) - actualizată  
şi a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizaţi, ai obiectivului de investiţii 
„Modernizare și reabilitare drum judeţean DJ 102 H, km 66+317 – 78+862”se introduce un 
nou articol,  art. 2^1 care va avea următorul cuprins: 
” Art. 2^1 Se aprobă contribuţia financiară a judeţului Ialomiţa la realizarea obiectivului de 
investiţii prevăzut la art.1) în sumă de 18.790.211,39 lei cu TVA, din care: 

- 4.412.964,15 lei cu TVA – decontată până la 31.12.2015; 
- 14.377.247,24 lei cu TVA – necesară în perioada 2018 – 2020.” 
 

 Art. III Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 18 din 19.02.2018 
privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) - actualizată  
şi a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizaţi, ai obiectivului de investiţii 
„Modernizare și reabilitare drum judeţean DJ 102 H, km 66+317 – 78+862”, se modifică și se 
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.IV Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.V Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art. 3 din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59/18.09.2014 privind aprobarea revocării dreptului de 
administrare asupra drumului judeţean DJ 102 H constituit în favoarea Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei Publice (fostul Minister al Dezvoltării Regionale și Turismului), a 
noilor indicatori tehnico-economici și a cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare 
drum judeţean DJ 102 H”. 
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 Art.VI Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe şi 
Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
 
                                                                                                                             Contrasemnează, 
                                                                                                                  Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                                      Adrian –Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
  privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier  
S.C. Guzi Junior Trans S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public 
judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Slobozia-Urziceni 

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 5186 din 28.03.2018 a Președintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
          - cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 4226 din 15.03.2018 prin 
care  operatorul de transport rutier S.C. Guzi Junior Trans S.R.L. a solicitat acordarea 
licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane, 
prin curse regulate speciale,  pe traseul Slobozia-Urziceni;  

 - referatul nr. 5082 din 27.03.2018 al Autorităţii Judeţene de Transport - Direcţia 
Investiţii și Servicii Publice; 
         - avizul nr. 1143 din 27.03.2018 al Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa;            
         -  raportul nr. 5187 din 28.03.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
            În conformitate cu: 
         - prevederile art. 4 (h), art. 31 alin. (11),(2), art. 34 şi art. 35 alin. (1) şi (3) din Normele 
de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 
nr. 353/2007 emis de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
         -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale  nr. 215/2001 , republicată, 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, 
   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1(1) Se aprobă eliberarea licenţei de traseu operatorului de transport rutier            
S.C. Guzi Junior Trans S.R.L., cu sediul în Municipiul Slobozia, bulevardul Matei Basarab,  
bloc L5, scara A, etaj 1, ap. 1, judeţul Ialomiţa, nr. de înregistrare J21/386/2013,                            
CUI 32434997, în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, 
prin curse regulate speciale, pe traseul Slobozia-Urziceni. 
          (2) Licenţa de traseu este valabilă până la data de 12.03.2021.   
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Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 

 
Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica 

spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice - Autoritatea Judeţeană de 
Transport, spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa şi operatorului de 
transport rutier S.C. Guzi Junior Trans  S.R.L., urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 

 
 
 
 

      Contrasemnează, 
 Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                    Adrian –Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) 

şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul  

Spitalului Județean de Urgență Slobozia” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 6160/2018-S din 15.04.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 6161/2018 - E din 15.04.2018 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 În conformitate cu : 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                
2013-2020;  

- prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor 
pentru Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de 
investiţii 8.1- Investiţii în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea 
la nivel naţional, regional și local, reducând inegalităţile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile 
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la 
serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătăţirea calităţii și 
eficienţei îngrijirii spitalicești de urgenţă, Operaţiunea B – Unităţi de primiri  urgenţe, 
din cadrul Programului Operaţional Regional  2014-2020; 
 - prevederile art. 91 alin. (3) lit. f) și  alin. (5) alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 
 - prevederile art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
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 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   
 Art.1 (1) Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate 
(SF) pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea, extinderea și dotarea Unităţii de 
Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, prevăzută în anexa 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          (2) Se aprobă descrierea investiţiei la obiectivul nominalizat în alin. (1), 
prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizarea, extinderea și dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei :     7.399,90204 mii lei cu TVA,  
 din care Construcţii Montaj (C+M)   2.782,17270 mii lei cu TVA; 

b) durata de realizare a investiţiei:    19 luni. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice şi Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 

 
                                                                                                     
                                                                                                                             Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul județului Ialomița  
                                                                                                                         Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și  
dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de  

Urgență Slobozia”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 6163/2018-Q din 15.04.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 6163/2018 - C din 15.04.2018 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, 

În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 

2013-2020;  
- prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice de accesare a fondurilor 

pentru Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de 
investiţii 8.1- Investiţii în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea 
la nivel naţional, regional și local, reducând inegalităţile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile 
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la 
serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătăţirea calităţii și 
eficienţei îngrijirii spitalicești de urgenţă, Operaţiunea B – Unităţi de primiri  urgenţe, din 
cadrul Programului Operaţional Regional  2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42 din 16.04.2018 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea, 
extinderea și dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slobozia”;  
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1(1) Se aprobă realizarea proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea 
Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”și a 
cheltuielilor legate de proiect pentru obţinerea finanţării din fonduri europene prin 
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Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiţii 
8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operaţiunea B - Unităţi de primiri urgenţe. 
          (2) Pe durata realizării proiectului și a implementării acestuia se vor respecta 
prevederile legislaţiei comunitare și naţionale în domeniul egalităţii de șanse, 
nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice și ajutorului 
de stat. 
  

Art.2(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de  
7.472.765,74 lei cu TVA. 

(2) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea 
proiectului, în valoare de 785.442,35  lei cu TVA, compusă din  136.476,03 lei cu TVA, 
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 648.966,32 lei cu TVA 
cheltuieli neeligibile ale proiectului. 

(3) Se aprobă finanţarea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului 
în sumă de 6.687.323,39 lei cu TVA. 
          (4) Consiliul Judeţean Ialomiţa se angajează să finanţeze din bugetul judeţului 
Ialomiţa toate costurile neeligibile și conexe aferente proiectului și va asigura toate 
resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv 
costurile necesare suportării eventualelor corecţii financiare care pot fi identificate în 
procedura de verificare a achiziţiilor publice derulate prin proiect. 
 (5) Contribuţia Consiliului Judeţean Ialomiţa și costurile neeligibile prevăzute la 
alin. 1, 2 și 3 sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevăzut în anexa nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

 Art.3 Se împuternicește domnul Victor Moraru - Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa să semneze documentaţia aferentă proiectului, în situaţiile menţionate de 
Ghidul Solicitantului, precum și Declaraţia de angajament prevăzută în anexa nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 

 Art.5 Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa și direcţiile din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, 
care va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, urmând să fie publicată 
pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 

                    Contrasemnează, 
                     Secretarul Județului Ialomița 
                Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului de consilier judeţean al domnului Păcureanu Viorel - Iulian 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Ordinul Prefectului judeţului Ialomiţa nr. 141/21.03.2018; 
 - Adresa nr. 4621/29.03.2018 a Instituţiei Prefectului Ialomiţa 
 Examinând : 
 - Referatul nr. 6390/2018 - A din 17.04.2018 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa şi al Secretarului Judeţului Ialomiţa; 

- Raportul nr. 6873/2018 - Q din 24.04.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   

- prevederile art.94 alin.(2) lit. b), art.99 şi art.98 alin. (3) din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.3 din 19.01.2017, cu modificările ulterioare;  
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 88 alin. (2) și art. 91 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.9 alin.(2) lit. b) și alin. (3), art.12 alin. (1) şi alin. (2) din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului 
Păcureanu Viorel - Iulian, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a 
constatării stării de incompatibilitate, prin deţinerea simultană a mandatului de consilier 
local și al celui de consilier judeţean. 
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 Art.2 Declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Păcureanu Viorel - 
Iulian – ales pe lista electorală a Partidului Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană 
Ialomiţa. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
  
 Art.4  Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa, 
spre ştiinţă, domnului Păcureanu Viorel - Iulian şi Partidului Naţional Liberal – Organizaţia 
Judeţeană Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE,  
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

 Contrasemnează, 
                      Secretarul Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                  Adrian Robert  IONESCU    
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HO T Ă R Â R E  
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  

nr. 3 din 19.01.2017  privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările ulterioare 

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 5651/2018 - F din 04.04.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017  privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, cu modificările ulterioare; 
 - Raportul nr. 5653/2018-D din 04.04.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr.6905/2018 – A din 24.04.2018 al Comisiei pentru muncă, 
sănătate, asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 6875/2018 - Q din 24.04.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 6926/2018 – E din 24.04.2018 al Comisiei economico-financiare  
şi agricultură; 

- Raportul nr. 6767/2018 – G  din 20.04.2018 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 6782/2018 - Q din 23.04.2018 al Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
      - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 47 alin. (4),  art. 59, art. 64 și art. 65 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr. 3/19.01.2017, cu modificările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I  Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017  
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 1. Articolul 120 alineatul (1) litera d)  se abrogă. 

 
Art.II  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte începând cu luna 

mai 2018. 
 

Art.III  Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre știinţă, consilierilor judeţeni, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
 

     Contrasemnează 
     Secretarul judeţului Ialomiţa, 

        Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

 Muzeului Judeţean Ialomiţa 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 6638/2018 - U din 20.04.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Decizia Primăriei Judeţului Ialomiţa nr. 154 din 15.05.1990 pentru organizarea 

Muzeului Judeţean Ialomiţa ca unitate cu personalitate juridică; 
- Decizia nr. 45 din 24.04.1996 a Delegaţiei Permanente a Consiliului Judeţean 

Ialomiţa privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Muzeului 
Judeţean Ialomiţa; 

- Adresa nr. 553 din 19.04.2018 a Muzeului Judeţean Ialomiţa; 
Examinând: 
- Procesul – verbal al Consiliului de Administraţie al Muzeului Judeţean Ialomiţa 

nr.552 din 19.04.2018 
-  Raportul nr. 6639/2018 - G  din  20.04.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr.6880/2018 - C din 24.04.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr.6768/2018 - S din 20.04.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 - Raportul nr.6907/2018 - Y din 24.04.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu: 
- prevederile din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, 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,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Judeţean 
Ialomiţa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

Decizia nr. 45 din 24.04.1996 a Delegaţiei Permanente a Consiliului Judeţean Ialomiţa 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Muzeului Judeţean 
Ialomiţa  

  
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica 
Muzeului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

                                                                      

 
 
 
                                                                                                                             Contrasemnează, 
                                                                                            Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                                 Adrian – Robert IONESCU 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nr.46                          Rd/Oc 
Adoptată astăzi 26.04.2018                                                                                                 TGV 
La Slobozia                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea organigramei  şi  statului de funcţii  ale  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa  
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 6449/2018-I din 18.04.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - Avizul consultativ nr. 16 din 04.04.2018 al Ministerului Muncii și Justiţiei 
Sociale; 
 - Nota de fundamentare a  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Ialomiţa nr. 6419 din 17.04.2018; 
 - Hotărârea nr.1/12.02.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59 din 27.04.2017 privind 
aprobarea organigramei  şi  statului de funcţii  ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Anexa nr.13 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018, cu modificările 
și completările ulterioare,  

Examinând: 
 - Raportul  nr. 6450/2018-A din18.04.2018 al Direcţiei Buget Finanţe ; 
 - Raportul nr.6930/2018 - G din 24.04.2018 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 6911/2018 - A din 24.04.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea  administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal; 
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 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 Se aprobă organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Ialomiţa, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
  
 Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Ialomiţa, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59 din 27.04.2017 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Ialomiţa. 
  
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Ialomiţa şi direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa . 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
          Contrasemnează 
           Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                Adrian-Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 

Nr.47                                                                                                                                    Rd/Oc  
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                             HAM 
Astăzi 26.04.2018                   2 ex.  
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean  

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică  
de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.6321/2018-O din 17.04.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând, 
 - Nota de fundamentare nr. 299 din 05.04.2018 a Centrului Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa; 
 - Raportul  nr.  6323/2018-M din 17.04.2018 al Direcţiei Buget Finanţe ; 

- Raportul nr. 6770/2018 - W din 20.04.2018 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe, 
 - Raportul nr. 6914/2018 - K din 24.04.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 
 - Raportul nr. 6882/2018 - A din 24.04.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 
  - prevederile Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 63/206/2014 privind revizuirea mediei 
numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative  şi prorogarea unor 
termene, cu modificările și completările ulterioare; 
  - prevederile  Legii-cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
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-  prevederile Anexei nr. 6 a Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.193/2004 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor 
culturale; 
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018, cu modificările și 
completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă organigrama Centrului Judeţean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 
 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 4 din 25.01.2018 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii 
ale Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, 
instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa şi Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

                                                                                                     
 
 

                                                                                                                             Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                         Adrian Robert IONESCU 

 
 

 
Nr. 48                                                                    Rd/Oc                                                                                                              
Adoptată la Slobozia                     TGV 
Astăzi 26.04.2018            
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea execuţiei bugetului general  
al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2018 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 6213/2018 - G din 16.04.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul nr.6217/2018 - C din 16.04.2018 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Raportul nr. 6927/2018 - Q din 24.04.2018 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură, 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
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, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1 Se aprobă execuţia bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I,  anul 

2018, conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.2 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija Direcţiei 
Coordonare Organizare. 

 
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
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Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi publicată pe 

site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 
 
 
 

                          Contrasemnează 
             Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                  Adrian-Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea rectificării bugetului general  

al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 6641/2018 - K din 20.04.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Raportul  comun nr. 6643/2018 - I din 20.04.2018 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 6918/2018 - G din 24.04.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 6887/2018 – I din 24.04.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 6929/2018 – O din 24.04.2018 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 6769/2018 – E din 20.04.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 6783/2018 – C din 23.04.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pentru anul 2018; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. 
(4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, 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, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Art. 1  (1) Se aprobă rectificarea bugetului  propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 

2018, pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în 
sumă de 179.386,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 208.948,00 mii lei, cu un deficit de 
29.562,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit 
punctului I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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     (2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de                       
29.562,00 mii lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului 
propriu. 

 
Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 
2018, pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, atât la 
venituri cât și la cheltuieli, în sumă de 10.448,00 mii lei potrivit punctului II din anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 Influenţele prevăzute la art. 1 și 2 sunt detaliate în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 4 Se împuternicesc Direcţia Buget Finanţe şi Direcţia Investiţii şi Servicii Publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă 
modificările şi completările în structura bugetului judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza 
programelor, programul de investiţii publice şi în bugetul general consolidat, pe anul 
2018. 

 
Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile 
subordonate,  punerea în aplicare fiind asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 
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 va fi 

comunicată direcţiilor de specialitate implicate și instituţiilor subordonate Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR  MORARU 

 

 

                      Contrasemnează, 
            Secretarul judeţului Ialomiţa 
                 Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
Nr.50                                                                                                                                                                           Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                       HAM 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi 

Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2018 
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  

 - Expunerea de motive nr. 5188 din 28.03.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând:  
- Raportul comun nr. 5189 din 28.03.2018 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei 

Coordonare Organizare;  
- Raportul nr. 6889/2018 – G din 24.04.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Raportul nr. 6931/2018 - S din 24.04.2018 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 
- Adresa Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România înregistrată la 

Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 4301/15.03.2018;  
- Adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia înregistrată la 

Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 4802/22.03.2018; 
- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud 

Muntenia”, înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 2113/06.02.2018; 
- Referatul Direcţiei Coordonare Organizare nr. 4489/20.03.2018, 
În conformitate cu:  
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă cuantumul cotizaţiei Consiliului Judeţean Ialomiţa la Uniunea 
Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2018, în sumă                                   
de 47.965,17 lei.  

 
Art.2 Se aprobă cuantumul contribuţiei Consiliului Judeţean Ialomiţa la Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2018 în sumă de 253.618,00 lei.  
 
Art.3 Se aprobă cuantumul cotizaţiei Judeţului Ialomiţa la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, pentru anul 2018, în sumă de 
12.000,00 lei. 

 
Art.4 Se aprobă cuantumul cotizaţiei Judeţului Ialomiţa la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Ialomiţa, pentru anul 2018, în sumă de 200.000,00 lei. 
 
Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcţiilor de specialitate implicate și organismelor menţionate la art. 1-4, 
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
  

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 

 
 

          Contrasemnează 
         Secretarul judeţului Ialomiţa, 

Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care  

alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa 
  

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 5380 din 30.03.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

Examinând: 
 - Raportul nr. 5381 din 30.03.2018 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

- Raportul nr. 6933/2018 - Q din 24.04.2018 al Comisiei economico – financiare și 
agricultură; 

- Raportul nr. 6785/2018 - A din 23.04.2018 al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 6890/2018 - Y din 24.04.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.119 şi art.121-124 din Legea administraţiei publice locale                      
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Cartea a- III-a, Titlul II. Proprietatea privată din Codul civil; 
 - prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, 
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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

Art.1 Se însuşeşte inventarul bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a 
judeţului Ialomiţa şi care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se însuşeşte repartizarea în profil teritorial pe categorii de folosinţă 
conform cărţilor funciare a terenurilor proprietate privată din extravilanul comunei 
Vlădeni, potrivit anexei nr. 1A care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.3 Se însuşeşte repartizarea pe cărţi funciare a suprafeţelor de teren 
neîntabulate din extravilanul comunei Vlădeni, potrivit anexei nr. 1B care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  
 Art.4 Se însuşeşte repartizarea în profil teritorial pe categorii de folosinţă 
conform cărţilor funciare a terenurilor proprietate privată din extravilanul comunei 
Vlădeni, potrivit anexei nr. 1C care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.5 Se însuşeşte repartizarea pe cărţi funciare a suprafeţelor de teren 
neîntabulate din extravilanul comunei Giurgeni, potrivit anexei nr. 1D care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.6 Dreptul de proprietate privată al judeţului Ialomiţa asupra bunurilor 
imobile identificate în anexele la prezenta hotărâre se exercită în condiţiile dreptului 
comun. 

 
Art.7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoştinţă publică. 
 

 Art.8 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 28 din 28.04.2010 privind însuşirea inventarului 
bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa. 
 
 Art.9 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Direcţiei Coordonare 
Organizare, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

                                                                                                   
   
 
          Contrasemnează 
          Secretarul judeţului Ialomiţa,  
                  Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
 privind  aprobarea Înțelegerii de cooperare dintre Județul Ialomița  

din România și Raionul Nisporeni din Republica Moldova 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 6215/2018 - E din 16.04.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 - Adresa nr. 259 din 28.11.2017 a Președintelui Raionului Nisporeni din Republica 
Moldova; 

- Adresa nr. 1779 din 31.01.2018 a Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 
către Ministerul Afacerilor Externe;  

- Adresa nr. 1780 din 31.01.2018, a Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 
către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene; 

- Avizul conform nr. H 2-2/298 din 26 februarie 2018 al Ministerului Afacerilor 
Externe; 

- Adresa nr. 12811 din 8 februarie 2018 al Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice,   
 Examinând: 
   - Proiectul Înţelegerii de colaborare dintre Judeţul Ialomiţa din România și 
Raionul Nisporeni din Republica Moldova; 
           - Raportul  nr. 6216/2018 - Q din 16.04.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 6920/2018 - K din 24.04.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 6892/2018 - W din 24.04.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 6932/2018 - E din 24.04.2018 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 6771/2018 – I  din 20.04.2018 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 6787/2018 - Y din 23.04.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 15 alin. (5), art. 16 și art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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- prevederilor art. 35^1 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, 
  În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă Înţelegerea de cooperare dintre Judeţul Ialomiţa din România și 
Raionul Nisporeni din Republica Moldova, prevăzută în anexa  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se împuternicește domnul Victor Moraru, Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze în numele judeţului Ialomiţa Înţelegerea de cooperare prevăzută 
la art.1.   

 
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data 

comunicării. 
 
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, Președintelui și Consiliului Raionului Nisporeni din Republica 
Moldova, Ministerului Român al Afacerilor Externe și Ministerului Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice din România, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 

                 Contrasemnează, 
         Secretarul județului Ialomița 
             Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
  privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier  

S.C. DIANA TRANS S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de 
persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Slobozia-Vlădeni(Orezărie) 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr.6392/2018-Y din 17.04.2018 a Președintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
          - cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 5274 din 29.03.2018 
prin care  operatorul de transport rutier S.C. DIANA TRANS S.R.L. a solicitat acordarea 
licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane, 
prin curse regulate speciale,  pe traseul Slobozia-Vlădeni(Orezărie);  

 - referatul nr. 6319/2018-K din 17.04.2018 al Autorităţii Judeţene de Transport - 
Direcţia Investiţii și Servicii Publice; 
         - avizul nr. 1403 din 17.04.2018 al Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa;            
         -  raportul nr. 6394/2018-W din 17 .04.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
         - raportul nr. 6788/2018 – K din 23.04.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului și turism,  
       În conformitate cu: 
         - prevederile art. 4 (h), art. 31 alin. (11),(2), art. 34 şi art. 35 alin. (1) şi (3) din 
Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate 
prin Ordinul nr. 353/2007 emis de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
         -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale  nr. 215/2001 , republicată, 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, 
   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1(1) Se aprobă eliberarea licenţei de traseu operatorului de transport rutier  
S.C. DIANA TRANS S.R.L., cu sediul în Municipiul Slobozia, bulevardul Matei Basarab, nr. 
39,  bloc J2, scara B, etaj 3, ap. 11, judeţul Ialomiţa, nr. de înregistrare J21/5/2002 , CUI 
RO 14380147, în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, 
prin curse regulate speciale, pe traseul Slobozia-Vlădeni(Orezărie). 
                (2) Licenţa de traseu este valabilă până la data de 21.02.2021.   
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Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 
 Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice - Autoritatea 
Judeţeană de Transport, spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa şi 
operatorului de transport rutier S.C. DIANA TRANS  S.R.L., urmând să fie publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
 

                                                       Contrasemnează, 
                                                                                              Secretarul judeţului Ialomiţa 

           Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Orașul Țăndărei pentru realizarea  

proiectului de interes public județean ”Extindere și dotare Ambulatoriu Integrat corp A și B”  
din cadrul Spitalului Orășenesc Țăndărei  

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 6646/2018 - S din 20.04.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
- solicitarea nr. 4578 din 20.03.2018 a Primăriei Orașului Țăndărei; 
- memoriul Spitalului Orășenesc Țăndărei nr. 1150 din 02.04.2018; 
- nota de fundamentare nr. 1044 din 20.03.2018 a Spitalului Orășenesc Țăndărei; 
- Raportul comun nr. 6647/2018 - F din 20.04.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare și  

Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
-  Raportul nr. 6934/2018 - C din 24.04.2018 al Comisiei economico – financiare și 

agricultură; 
 -   Raportul nr. 6923/2018 - U din 24.04.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 -   Raportul nr. 6893/2018 – I  din 24.04.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 

În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 

2013-2020;  
           - Ghidul solicitantului care cuprinde condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
Priorităţii de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de 
comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și 
a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operaţiunea 8.1. A – 
Ambulatorii;  

- prevederile art. 14, art. 91 alin. (1) lit. b), e) și alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art.1(1)  Se aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Orașul Țăndărei pentru realizarea 
proiectului de interes public judeţean ”Extindere și dotare Ambulatoriu Integrat corp A și B” din 
cadrul Spitalului Orășenesc Țăndărei prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa 
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii 
în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 – 
Creșterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special 
pentru zonele sărace și izolate, Operaţiunea 8.1. A Ambulatorii. 

(2) Se aprobă contribuţia judeţului Ialomiţa la realizarea proiectului în cuantum de                 
100.000 lei, din care 70.000 lei pentru realizarea documentaţiilor tehnice și 30.000 lei pentru 
execuţia lucrărilor. 

 
              Art.2 Se aprobă modelul Contractului de asociere privind realizarea proiectului de interes 
public judeţean menţionat la art.1), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

Art.3 Se împuternicește domnul Victor Moraru, Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
să semneze Contractul de asociere menţionat la art. 2). 
 
             Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.  
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre 
ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa și, spre știinţă, Orașului Țăndărei și Spitalului Orășenesc Țăndărei, urmând să 
fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

                                                       Contrasemnează, 
                                                                                              Secretarul județului Ialomița 

           Adrian Robert IONESCU 
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