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H O T Ă R Â R E  
privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 497 din 10.12.2018  

privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu subvenţii pentru finanţarea 
drepturilor persoanelor cu handicap,  validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 500 din 12.12.2018  privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu 

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi 
aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 23858/2018-G din 13.12.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 497 din 10.12.2018 de majorare 

a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu subvenţii pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, pe anul 2018; 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 500 din 12.12.2018 de majorare 
a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018; 

 - Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. ILG-STZ 14966 din 
10.12.2018 privind suplimentarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2018; 
 - Raportul nr.23860/2018-U din 13.12.2018 al Direcţiei Buget Finanţe;  
 - Raportul nr. 24107/2018 – U din 17.12.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 24170/2018 – S din 17.12.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 24229/2018 - U din 17.12.2018 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 24201/2018 - Y din 17.12.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 24142/2018 - O din 17.12.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

 În conformitate cu : 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), 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), art. 36 alin. (2) și art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pentru anul 2018, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 948/2018 privind alocarea unor sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru 
echilibrarea bugetelor locale; 

 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 101/2018 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe 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 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 validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.497 din 

10.12.2018 de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu subvenţii pentru finanţarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, pe anul 2018. 

 
 Art.2 Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.500 din 

12.12.2018 de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018. 

 
Art.3 (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 
143.972,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 181.638,00 mii lei cu un deficit de 37.666,00 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 37.666,00 mii 
lei, din care suma de 8.442,00 mii lei ca sursă de finanţare a secţiunii de funcţionare a bugetului 
propriu și suma de 29.224,00 mii lei  ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a 
bugetului propriu. 

 (3) Se suplimentează fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului judeţean, 
constituit conform art. 1 alin. 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.75 din 25.07.2018 și 
art. 1 alin. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.134 din 28.11.2018, cu suma de 
2.800,00 mii lei la subcapitolul 54.02.05”Fond de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale” articol 
50.04 ”Fond de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale” din disponibilităţile de credite bugetare 
care nu mai sunt necesare până la sfârșitul anului 2018. 
 

Art.4 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 și alineate, atât la venituri cât și la cheltuieli, în 
sumă de 11.640,00 mii lei, potrivit punctului II din anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii al 

instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2018, pe secţiuni, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, atât la venituri cât și la cheltuieli, în sumă de 
1.538,00 mii lei, potrivit punctului III din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.6 Influenţele prevăzute la art. 1-5 sunt detaliate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Art.7 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului 
judeţului Ialomiţa, sinteza programelor, programul de investiţii publice şi în  bugetul general 
consolidat, pe anul 2018. 

 
Art.8 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.9 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art.10 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. 145             Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                       HAM 
Astăzi 19.12 .2018                                      2 ex. 
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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. 23839/2018 – Y din 13.12.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 
 - Nota de fundamentare înaintată nr. 8403 din 11.12.2018 a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slobozia, privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2018; 
 - Hotărârea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia        
nr. 31 din 14.12.2018 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2018, 
 - Raportul  nr. 23841/2018 – M din  13.12.2018 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 24108/2018 - K din 17.12.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 24230/2018 - S din 17.12.2018 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - 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, 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 rectificarea bugetul 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 106.804,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 109.826,00 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. 
 

Art.2 Se împuternicește Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi  Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 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. 146                                            Rd/Oc 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                            BSM 

Astăzi 19.12. 2018                                   2 ex. 







Cod FP -07-06, ed. 2 vers. 0 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa,  

la trimestrul IV (preliminat), anul 2018 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 23852/2018-O din 13.12.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul nr. 23853/2018-E din 13.12.2018 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Raportul nr. 24232/2018 – Y  din  17.12.2018 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 IV 

(preliminat), 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 147                                                                                                                           Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                       HAM 
Astăzi 19.12.2018                                                                                                                                         2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2019 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 20489/2018-S/05.11.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - Raportul comun al Direcţiei Buget Finanţe, Direcţiei investiţii și Servicii Publice și 
Direcţiei Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 20490/2018-Q din 05.11.2018; 

- Raportul nr. 24171/2018 – I  din 17.12.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;  

- Raportul nr. 24234/2018 – E  din 17.12.2018 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

  - Raportul nr. 24144/2018 – U din 17.12.2018 al Comisiei urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 24204/2018 – U din 17.12.2018 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi  relaţii externe; 
 - Raportul nr. 24110/2018 – Y din 17.12.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie. 
       În conformitate cu: 
          - prevederile art. 91 alin.(1) lit. b) şi alin.(3) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         -  prevederile art. 139 alin. 2 din Constituţia României din 21.10.1991, modificată şi 
completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003; 

- prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordinul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



Cod FP -07-06, ed.2 vers.0 

 

 - prevederile art. 56 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1.854/2017pentru 
aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare  a Infrastructurii 
Rutiere - S.A.; 
 - prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
          - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2011 privind completarea 
Regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul 
general de reglementare a comunicaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 92/2007 a  serviciilor de transport public local, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local  nr. 
92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.  
353/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 
2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră 
Română - A.R.R., cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii  nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, 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(1) Se stabilesc taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
autorizaţiilor în domeniul construcţiilor şi alte taxe locale, conform anexei nr. 1 la 
prezenta hotărâre. 
         (2) Pentru utilizarea temporară a locurilor publice de interes judeţean, potrivit pct. 
II.1 al anexei 1 – Alte taxe și tarife locale, Judeţul Ialomiţa va încheia convenţii cu 
solicitanţii. 
 

 Art.2 Se stabileşte taxa pentru avizarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, 
potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei  nr. 2 
la prezenta hotărâre. 
 

 Art.3 Se stabilesc taxele pentru avizarea de către Arhitectul șef al Judeţului 
Ialomiţa cu sprijinul Comisiei Tehnice Judeţene de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 
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a documentaţiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, de tip Plan Urbanistic Zonal și 
Plan Urbanistic de Detaliu, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 
 

 Art.4 Se stabilesc taxele pentru realizarea de fotocopii de pe documente produse 
sau gestionate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre. 
 

 Art.5(1)  La eliberarea acordului prealabil şi a autorizaţiei privind amplasarea 
şi/sau accesul în zona drumurilor judeţene se vor aplica tarifele prevăzute în anexa    
nr.5 la prezenta hotărâre, administratorul drumurilor judeţene încheind cu utilizatorii 
suprafeţelor contracte de utilizare.  
          (2)  Se stabilesc tarifele pentru utilizarea suprafeţelor din zona drumurilor  
judeţene, prin amplasarea supraterană a unor construcţii sau subterană a unor  
conducte, reţele de telecomunicaţii şi infrastructură, ori alte instalaţii sau construcţii de 
acest gen,  conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre. 
 

 Art.6 Se aprobă Metodologia privind stabilirea, aplicarea şi perceperea tarifelor 
de eliberare a acordului prealabil, autorizaţiei de amplasare şi/sau acces la drumul 
judeţean și a tarifelor  de utilizare a zonei drumurilor judeţene, pentru anul 2019, 
prevăzută în anexa nr.7 la prezenta hotărâre. 

 

Art.7 Se aprobă tarifele pentru prestaţiile specifice privind serviciul de transport 
public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, realizate de Autoritatea 
Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, potrivit anexei nr.8 la 
prezenta hotărâre. 
 

 Art.8 Taxele şi tarifele stabilite în condiţiile art. 1 – 7, prevăzute în anexele 1 – 6 și 
8 la prezenta hotărâre, sunt valabile în perioada 01 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019. 
 

 Art.9 Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.10 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
01.01.2019. 
 

 Art.11 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va publica 
pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi într-un ziar local de largă circulaţie şi va fi 
adusă la îndeplinire de către direcţiile de specialitate din cadrul aparatului  de 
specialitate al 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  modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița           
nr. 211 din 19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici  
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Ialomița și din serviciile publice din subordine, începând cu data de 01.01.2018,  
cu modificările şi completările ulterioare 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 23910/2018-I din 13.12.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
           - Raportul  nr. 23911/2018-Y  din 13.12.2018 al Direcţiei Buget Finanţe; 
           - Raportul  nr. 24112/2018 - E din 17.12.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială și familie; 
 - Raportul nr. 24236/2018 - K din 17.12.2018 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 24173/2018 – O din 17.12.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 3 alin. (1) și (4), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11, 
art. 12 alin. (1), art. 38 alin.(3) lit. a), e) și f) și anexa 8, cap. I, lit. A, pct. III și cap. II, lit. A, 
pct. IV din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice;   
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937 din 07.12.2018  pentru stabilirea salariului 
de bază minim brut pe ţară  garantat în plată; 

- prevederile art. 91 alin. (1)lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
           - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.211/19.12.2017 privind 
stabilirea salariilor  de bază pentru funcţionarii publici și personalul contractual din  cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi din serviciile publice din 
subordine, începând de la data de 01.01.2018, 
          - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14/19.02.2018 privind 
modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 
211/19.12.2017 privind stabilirea salariilor  de bază pentru funcţionarii publici și personalul 
contractual din  cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi din 
serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018, 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în vederea 
elaborării actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 84 - 87 din Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017, 
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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.I  Începând cu luna ianuarie 2019, anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 211 din 23.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa și din serviciile publice din subordine, începând cu data de 01.01.2018, cu 
modificările şi completările ulterioare,  se modifică şi completează după cum urmează: 
 

Funcția             Salariul de bază pentru funcțiile:                                                                                                                                                      

  

de 
conducere                       

de execuție                                                                                                                                                                      
       

   -lei- -lei-        

1 2 3 4 5 6 7 8        

    Gradația 0 Gradația 1 Gradația 2 Gradația 3 Gradația 4 Gradația 5        

Auditor superior  6000 6450 6773 7111 7289 7471        

Auditor asistent   4000 4300 4515 4741 4859 4981        

muncitor calificat II   2100 2258 2371 2490 2552 2616        

Îngrijitor    2100 2258 2371 2490 2552 2616        

 
 Art.II  Începând cu luna ianuarie 2019, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 211 din 23.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa și din serviciile publice din subordine, începând cu data de 01.01.2018, cu 
modificările şi completările ulterioare,  se modifică după cum urmează:    
 

Funcția             Salariul de bază pentru funcțiile:                                                                                                                                                      

  

de 
conducere                       

de execuție                                                                                                                                                                      
       

   -lei-  -lei-        

1 2 3 4 5 6 7 8        

    Gradația 0 Gradația 1 Gradația 2 Gradația 3 Gradația 4 Gradația 5        

Îngrijitor    2100 2258 2371 2490 2552 2616        

                 

Art.III  Începând cu luna ianuarie 2019, anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 211 din 23.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa și din serviciile publice din subordine, începând cu data de 01.01.2018, cu 
modificările şi completările ulterioare,  se modifică după cum urmează: 

 

Funcția             Salariul de bază pentru funcțiile:                                                                                                                                                      

  

de 
conducere                       

de execuție                                                                                                                                                                      
       

  
 -lei-  -lei-        

1 2 3 4 5 6 7 8        

    Gradația 0 Gradația 1 Gradația 2 Gradația 3 Gradația 4 Gradația 5        
Garderobier(muncitor 
calificat)   2100 2258 2371 2490 2552 2616 
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Art.IV  Se împuternicește ordonatorul principal/terţiar de credite să emită actele 

administrative de stabilire a salariilor de bază ale personalului, conform modificărilor 
prevăzute la art. I – III. 

 
Art.V  Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării. 
 
Art. VI Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica 

direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 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 
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H O T Ă R Â R E  
privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde)  

obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2019 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr. 22583/2018 - Q din 28.11.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Adresa nr. 16175 din 26.11.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană 

Ialomiţa; 
        -  Raportul nr. 22584/2018-G din 28.11.2018 al  Direcţiei  Buget Finanţe; 
        - Raportul nr. 24239/2018 – G  din 17.12.2018 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură, 

În conformitate cu: 
-  prevederile art. 91 alin. (1)  lit. f)  din Legea administraţiei publice locale                                      

nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  prevederile art. 84 alin.  (5)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 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 preţul mediu pentru tona de iarbă (masă verde) obţinută de pe 
pajişte în cuantum de 30,00 lei/tonă pentru anul 2019, în vederea determinării preţului 
concesiunii/închirierii pentru suprafeţele de pajişte aflate în domeniul public şi privat al 
comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Ialomiţa.  
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 Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 
01.01.2019.  

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

tuturor consiliilor locale din judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată în presa locală şi 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 stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole,  

în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute  
din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2019 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr. 22586/2018 - M din 28.11.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Adresa nr. 16176 din 26.11.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa; 

        -  Raportul   nr. 22587/2018 – C  din 28.11.2018 al  Direcţiei  Buget  Finanţe; 
        - Raportul nr. 24241/2018 – U din 17.12.2018 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură, 

În conformitate cu: 
-  prevederile art. 91 alin. (1)  lit. f)  din Legea administraţiei publice locale  

nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile art. 84 alin.(4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 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 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe anul 
2019, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum urmează: 

a) grâu    - 0,68 lei/kg; 
b) orz     - 0,68 lei/kg; 
c) orz-ca bere  - 0,79 lei/kg; 
d) rapiţă    - 1,56 lei/kg; 
e) floarea soarelui  - 1,27 lei/kg; 
f) porumb   - 0,62 lei/kg; 
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Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la 01.01.2019.  
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, 

Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Ialomiţa, urmând să fie publicată în presa locală şi 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 costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare  
de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane  
vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane  

vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2019 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.23671/2018-E /12 .12.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
Examinând: 
- Raportul nr. 20940/27.11.2018 şi adresele nr. 21571/06.12.2018, 

21778/11.12.2018 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa;  

- Raportul nr. 23674/2018-A din 12.12.2018 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Raportul nr. 24243/2018 – A din 17.12.2018 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 
- Raportul nr. 24115/2018 – A din 17.12.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 
În conformitate cu : 
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct. 2 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 93, art. 101 şi art. 102 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
- prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 
minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie 
în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii 
legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 
 - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 - prevederile art. 728 din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937 din 07.12.2018  pentru stabilirea salariului 
de bază minim brut pe ţară  garantat în plată, 

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 Costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul 

pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane 
vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2019, se stabileşte în sumă de 2196 
lei/lună/beneficiar şi cuprinde totalitatea cheltuielilor curente, exceptând sumele primite de 
la Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, pentru finanţarea drepturilor de personal 
ale personalului medical și a medicamentelor.    

 
Art. 2(1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în 

Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” Balaciu şi în Centrul pentru 
persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, precum şi susţinătorii legali ai acestora 
care realizează venituri, au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere, 
stabilită în condiţiile legii, după cum urmează:  

- persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează 
contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor 
personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare 
cămin; 

- diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se 
va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă 
realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 1.263 lei, 
reprezentând valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

(2)  Se împuterniceşte Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa să modifice corespunzător cuantumul de 1263 lei odată cu modificarea valorii 
nete a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului. 

 
Art. 3 În toate situaţiile în care veniturile persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul 

pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane 
vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, precum şi ale susţinătorilor legali ai acestora sunt 
insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar, sumele necesare completării 
diferenţelor se asigură din bugetul judeţului Ialomiţa 

 
Art. 4 Persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. 

Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul 
Ialomiţa, care nu au venituri şi nici susţinători legali, precum şi susţinătorii legali ai 
acestora care nu au venituri, nu datorează plata unei contribuţii de întreţinere, aceasta 
fiind asigurată din bugetul judeţului Ialomiţa. 
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Art. 5(1) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei 

vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat 
de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. 

(2) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu. 
(3) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se poate 

stabili şi prin hotărâre judecătorească.  
 
Art. 6 Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru 

de familie sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
 Art. 7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 
01.01.2019. 
 

Art. 8 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa 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 rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura  
construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
           - Expunerea de motive nr. 23840/2018 - W din 13.12.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 23842/2018 - C  din 13.12.2018  al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

- Raportul nr. 24245/2018 – G din  17.12.2018 al Comisiei economico-financiare 
şi agricultură; 

- Raportul nr. 24146/2018 – A din 17.12.2018 al Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,  
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. a), şi art. 123 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3471/2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 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 rezultatul reevaluării activelor fixe corporale de natura 
construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa, 
potrivit anexelor 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoştinţă publică. 
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Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcţiilor de specialitate implicate şi 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 repartizării pe bugetele locale ale unităţilor  
administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din  

unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2018 
 

  
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 24220/2018 – G  din 17.12.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

- Adresa ILG-STZ 15378 din 10.12.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Ialomiţa privind repartizarea sumelor din cota de 17,25% din impozitul pe 
venit încasat suplimentar la nivelul judeţului,  
 Examinând: 

- Raportul nr. 24221/2018 - W din 17.12.2018 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 24249/2018 - S din 17.12.2018  al Comisiei economico-financiare 
și agricultură; 

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

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat 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 Se aprobă repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţ a  sumei de 1.754,00 mii lei, din cota de 17,25% din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, pentru achitarea arieratelor, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală și pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art. 3 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija Direcţiei 
Coordonare Organizare, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa și consiliilor locale implicate din judeţ, urmând 
a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

                                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                                     Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                                              Adrian Robert IONESCU 
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HOTĂRÂRE  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 26.04.2018 

 privind aprobarea asocierii 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  
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.24479/2018-V din 19.12.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- solicitarea nr. 33777 din 12.12.2018 a Primăriei Orașului Țăndărei; 
- Raportul nr. 24480/2018-S din 19.12.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare ; 
- Raportul nr.  24511/2018-Y din 19.12.2018 al Comisiei economico – financiare și 

agricultura 
În conformitate cu : 

            - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 26.04.2018 privind 
aprobarea asocierii 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;  

- 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; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile art. 84 si 86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 
din 19.01.2017, 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. I Titlul Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 26.04.2018 privind 
aprobarea asocierii 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  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Orașul Țăndărei pentru 
realizarea proiectului de interes public judeţean „Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea ambulatoriului integrat – Spital orăşenesc Țăndărei ”.  
 

          Art. II În tot cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 26.04.2018 
se înlocuieşte denumirea proiectului ”Extindere și dotare Ambulatoriu Integrat corp A și B” 
cu „Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat – Spital 
orăşenesc Țăndărei ”. 

 

              Art. III Celelalte prevederi ale Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 26.04.2018 
rămân neschimbate. 
 

Art. IV Se împuternicește domnul Victor Moraru, Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze Actul adiţional la Contractul de asociere nr. 11265/2018-Z din 
22.06.2018, în mod corespunzător. 
 

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

 Art. VI 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 judeţului Ialomiţa 

           Adrian Robert IONESCU 
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