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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. 19006/2018 - F din 15.10.2018 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
- Adresa nr. 104082 din 08.10.2018 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

 Examinând: 
 - Raportul nr. 19008/2018 - L din 15.10.2018 al Direcţiei Buget Finanţe, 

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, 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 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 187.099,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 230.192,00 mii lei, cu un deficit de 
43.093,00 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 43.093,00 mii 
lei, din care suma de 8.442,00 mii le ca sursă de finanţare a secţiunii de funcţionare a 
bugetului propriu, și suma de 34.651,00 mii lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii  de dezvoltare a bugetului propriu. 
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Art. 2 Influenţele prevăzute la art. 1 sunt detaliate în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 3 Se împuternicește Direcţia Buget Finanţe 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 111                                                                                                                                                                            Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                       HAM 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza  Documentație de  

Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori  
tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi 

dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 18910/2018 – F din 12.10.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 18912/2018 – L din 12.10.2018 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,   
Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei 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 – Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, Operaţiunea A Ambulatorii; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - 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, 
 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 documentaţia tehnico – economică, faza Documentaţie de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia”, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Se aprobă Descrierea sumară a 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 „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia”, după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 17.490.007, 08 lei cu TVA, din care  
Construcţii Montaj (C+M)            13.752.881,68 lei cu TVA; 
b) perioada de execuţie :                           24 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,  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 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nr. 112                                                                                                                                        Rd/Oc 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 18906/2018 – L din 12.10.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 18909/2018 – H  din 12.10.2018 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 Generale 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 8.1 – 
Creșterea accesibilităţi serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special 
pentru zonele sărace și izolate, Operaţiunea A – Ambulatorii, POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni 
– Cod Apel POR/266/8,  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. 112 din 16.10.2018 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii (DALI) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului 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 „Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”și a cheltuielilor legate de 
proiect pentru obţinerea finanţării din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 
2014 – 2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.1, Operaţiunea A 
– Ambulatorii, apelul de proiecte POR/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – Cod Apel POR/266/8. 
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            (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  
17.490.007,08 lei cu TVA. 

(2) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea proiectului, 
în valoare de 7.003.272,08 lei cu TVA, compusă din 214.015,00 lei cu TVA, reprezentând 2% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului și 6.789.257,08 lei cu TVA cheltuieli neeligibile ale 
proiectului. 

(3) Se aprobă finanţarea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului în sumă 
de 10.486.735,00 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 aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I), revizuită,  
și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare  

DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, 
DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E,  

DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 18993/2018 - T din 15.10.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 224 din 19.12.2017 privind aprobarea 
documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie (D.A.L.I) și a principalilor indicatori 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare DJ 306 limită judeţul 
Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H 
intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 
102H-Cocora-limită judeţ Buzău”; 
 - solicitarea de clarificare nr.2 a Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, 

Examinând: 
- Raportul nr. 18994/2018 - J din 15.10.2018 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 pentru Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1: Stimularea 
mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura TEN-
T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria 
prioritară 1-Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind 
regiunea Dunării AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene, Apel de proiecte nr. POR 
2017/6/6.1/SUERD/1,  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 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 Se aprobă documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţie (D.A.L.I), 
revizuită, pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare DJ 306 limită judeţul Călărași-
Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu            
DJ 306-Reviga-Cocora-intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H-Cocora-
limită judeţ Buzău”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
”Modernizare DJ 306 limită judeţul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunţi 
intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecţie cu             
DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H-Cocora-limită judeţ Buzău”, după cum urmează: 

 
a) valoarea totală a investiţiei :    133.428.749,91 lei cu TVA inclus, din care  
Construcţii Montaj (C+M):      115.297.056,26 lei cu TVA inclus; 
b) perioada de execuţie :               18  luni. 

 
Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului 

Judeţean Ialomiţa nr. 224/19.12.2017 privind  aprobarea documentaţiei de avizare pentru 
lucrări de intervenţie (D.A.L.I) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru 
obiectivul de investiţii ”Modernizare DJ 306 limită judeţul Călărași-Albești-Andrășești-
Gheorghe Doja-Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306-Reviga-
Cocora-intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H-Cocora-limită judeţ Buzău”. 
 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe şi 
Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând a fi 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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița                                   

nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită 
județul Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H 

intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora- intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție  
cu DJ 102H - Cocora-limită județ Buzău” şi a cheltuielilor legate de proiect 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 18999/2018 - L din 15.10.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-
Gheorghe Doja-Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 – Reviga-
Cocora- intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H - Cocora-limită judeţ Buzău ” 
şi a cheltuielilor legate de proiect; 
 - Raportul nr. 19001/2018 - D din 15.10.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 În conformitate cu: 
 -   prevederile Ghidului Solicitantului pentru   Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1:Stimularea 
mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria 
prioritară 1-Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea 
Dunării AP 1b-Legături rutiere, feroviare și aeriene, Apel de proiecte nr. POR 
2017/6/6.1/SUERD/1, din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- 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 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, 

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 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-
Gheorghe Doja-Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 – Reviga-
Cocora- intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H - Cocora-limită judeţ Buzău ” 
şi a cheltuielilor legate de proiect, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 2  alineatele (1)-(3) se  modifică și vor avea următorul cuprins: 
”Art.2(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 

133.428.749,91  lei cu TVA. 
(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 

133.078.755,54  lei cu TVA.  
(3) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea 

proiectului, în valoare de 3.011.570,10  lei cu TVA, compusă din 2.661.575,73  lei cu TVA, 
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 349.994,37  lei cu TVA, 
cheltuieli neeligibile. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în sumă de 
130.417.179,81 lei. 

 

2. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, (6), cu următorul 
cuprins: 

”(6) Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă, întreţinere  ale proiectului 
„Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe Doja-Crunţi 
intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 – Reviga-Cocora- intersecţie cu DJ 
203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H - Cocora-limită judeţ Buzău” pe întreaga perioadă de 
durabilitate a acestuia se vor suporta de către Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

3. Anexele nr. 1 și nr. 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și nr.2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.II Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în 
numele și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. I, în 
situaţiile menţionate în Ghidul solicitantului și în Declaraţia de angajament, prevăzută în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe şi 
Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând a fi 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  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  
Intervenţie (D.A.L.I.), revizuită, şi a principalilor indicatori tehnico-economici la 
obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 19009/2018 - B din 15.10.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
-  Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 138 din 24.08.2017 privind 

actualizarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn 
Sf. Nicolae”; 

- adresa nr. 35393/02.10.2018 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru; 
 - Raportul nr. 19011/2018 - P din 15.10.2018 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 pentru  Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban și 

conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural 
şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor 
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – Aria prioritară 3 – Promovarea 
culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni, 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 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.), 
revizuită,  la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn                            
Sf. Nicolae”, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 (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 la obiectivul de investiţii 
„Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”, după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 2.435.025,07 lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 1.687.255,78 lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie a lucrărilor: 24 luni; 
 

Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 138 din 24.08.2017 privind  actualizarea documentaţiei tehnico – 
economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico – economici la obiectivul de 
investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn ”Sf. Nicolae”. 
 
 Art.4 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 judeţului Ialomiţa 
                   Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 

 privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare  
Biserica de lemn Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.19018/2018 - X din 15.10.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  și a 
cheltuielilor legate de proiect; 

- adresa nr. 35393/02.10.2018 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru; 
 - Raportul nr. 19020/2018 - L din 15.10.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii 
Publice; 
 În conformitate cu: 
 -   prevederile Ghidului Solicitantului pentru  Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea 
mediului urban și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, Prioritatea de investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat 
sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – Aria 
prioritară 3 – Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni, din 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- 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 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 

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

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, 

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 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 141/24.08.2017 privind 
aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn                             
Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 2  se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art.2(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 

2.526.137,57 lei cu TVA. 
(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum 

de 2.177.547,73 lei cu TVA.  
(3) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea 

proiectului, în valoare de 392.140,79 lei cu TVA, compusă din 43.550,95 lei cu TVA, 
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 348.589,84lei cu TVA, 
cheltuieli neeligibile.  

(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.  

(5) Contribuţia  Consiliului Judeţean Ialomiţa și costurile neeligibile prevăzute la 
alin. 1-4 sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevăzut în anexa nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 

2. Anexele nr. 1 și nr. 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și nr.2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.II Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în 
numele și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. I,      
în situaţiile menţionate în Ghidul solicitantului și în Declaraţia de angajament, prevăzută 
în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget 
Finanţe şi Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând a fi 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 execuţiei bugetului general al  

judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2018 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 19369/2018 – J din 19.10.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul nr. 19370/2018 – H din 19.10.2018 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Raportul nr. 20029/2018 - O din 29.10.2018 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 III,  

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. 19901/2018 - T din 26.10.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Raportul  nr. 19904/2018 - P din 26.10.2018 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 19944/2018 - L din 29.10.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 20004/2018 - O din 29.10.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 20031/2018 – C din 29.10.2018 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 19930/2018 – N din 29.10.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 19967/2018 – F din 29.10.2018 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - 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 
139.384,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 176.811,00 mii lei, cu un deficit de 37.427,00 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 37.427,00 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 28.985,00 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 11.605,40 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 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. 119                                                                                                                                                                            Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                       HAM 
Astăzi 31.10 .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. 19900/2018 – D  din 26.10.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 
 - Nota de fundamentare înaintată nr. R1 7211 din 19.10.2018 a Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slobozia, privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2018; 
 - Hotărârea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia        
nr. 25 din 24.10.2018 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2018, 
 - Raportul  nr. 19902/2018 – J  din 26.10.2018 al Direcţiei Buget Finanţe;  

 - Raportul nr. 19945/2018 - B din 29.10.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 20003/2018 - Y din 29.10.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 20032/2018 - S din 29.10.2018 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, 
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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 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 98.126,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 101.148,00 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. 120                                                                                                                                                                           Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                         TGV 
Astăzi 31.10..2018                                                        2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017  
privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și  

de arhitectură Conacul Bolomey”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 19903/2018 - Z din 26.10.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”  și 
a cheltuielilor legate de proiect; 

- solicitarea de clarificare nr. 2  a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru; 
 - Raportul nr. 19905/2018 - F din 26.10.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 19969/2018 - L din 29.10.2018 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 20006/2018 – U din 29.10.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;  

- Raportul nr. 20034/2018 - Y din 29.10.2018 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 
 În conformitate cu: 
 -   prevederile Ghidului Solicitantului pentru  Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului 
urban și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural, APEL DE PROIECTE POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – Aria prioritară 3 SUERD – Promovarea culturii și a 
turismului, a contactelor directe între oameni, din cadrul Programului Operaţional Regional 
2014-2020; 

- 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 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Regulamentului 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 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 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea 

realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”  și 
a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după cum urmează: 

 
1. Articolul 2  se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
”Art.2(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 

21.801.121,17 lei cu TVA. 
(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 

21.510.819,05 lei cu TVA. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în cuantum de 
21.080.602,67  lei cu TVA.  

(3) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea 
proiectului, în valoare de 720.518,50 lei cu TVA, compusă din 430.216,38 lei cu TVA, 
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 290.302,12lei cu TVA, cheltuieli 
neeligibile.  

(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.  

(5) Contribuţia  Consiliului Judeţean Ialomiţa și costurile neeligibile prevăzute la alin. 1-
4 sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.” 

 
2. Anexele nr. 1 și nr. 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și nr.2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.II Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în 

numele și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. I,      în 
situaţiile menţionate în Ghidul solicitantului și în Declaraţia de angajament, prevăzută în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe şi 
Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE 

VICTOR MORARU 
 
 
                 Contrasemnează 
         Secretarul județului Ialomița 
               Adrian Robert IONESCU 
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Astăzi 31.10.2018                                               2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/24.08.2017 

privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentului istoric Orașul de Floci”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.19913/2018-L din 26.10.2018.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de 
Floci”  și a cheltuielilor legate de proiect; 

- Solicitarea de clarificare nr. 3 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru; 
 - Raportul nr. 19916/2018 –M din 26.10.2018.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii 
Publice; 

- Raportul nr. 20035/2018 - O din 29.10.2018 al Comisiei economico – financiare și 
agricultură; 
 - Raportul nr. 20007/2018 - K din 29.10.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 19971/2018 - Z din 29.10.2018 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului și turism; 
 În conformitate cu: 
 -   prevederile Ghidului Solicitantului pentru  Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului 
urban și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – Aria prioritară 3 – Promovarea culturii și a 
turismului, a contactelor directe între oameni, din cadrul Programului Operaţional Regional                       
2014-2020; 

- 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 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, cu 
modificările ulterioare, 
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În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de 
Floci”  și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 2  se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

”Art.2(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 
12.193.054,97 lei cu TVA. 

(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 
9.508.480,66 lei cu TVA. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în cuantum de 
9.318.311,05 lei cu TVA. 

(3) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea 
proiectului, în valoare de 2.874.743,92 lei cu TVA, compusă din 190.169,61 lei cu TVA 
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 2.684.574,31 lei cu TVA, 
cheltuieli neeligibile.  

(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.  

(5) Contribuţia  Consiliului Judeţean Ialomiţa și costurile neeligibile prevăzute la alin. 1-
4 sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.” 

 

2. Anexele nr. 1 și nr. 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și nr.2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.II Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în 
numele și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. I, în 
situaţiile menţionate în Ghidul solicitantului și în Declaraţia de angajament, prevăzută în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe şi 
Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând a fi 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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 148/29.09.2017  

privind aprobarea realizării proiectului „ Creșterea eficienței energetice a  
Clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.19908/2018-B din 26.10.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.148/29.09.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Creșterea eficienţei energetice a Clădirii Centrului Cultural UNESCO 
Ionel Perlea”  și a cheltuielilor legate de proiect; 

- solicitarea de clarificări nr.2 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia; 
 - Raportul nr. 19911/2018-F din 20.10.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 19972/2018 - P din 29.10.2018 al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 20038/2018 - K din 29.10.2018 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 20008/2018 – A din 29.10.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi,   
 În conformitate cu: 
 -  prevederile Ghidului Solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuinţelor, 
Operaţiunea B-Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-
2020; 

- 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 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 

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

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, 
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În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 148/29.09.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Creșterea eficienţei energetice a Clădirii Centrului Cultural UNESCO 
Ionel Perlea”  și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după cum urmează: 

 
1. La articolul 2, alineatele (1) –(3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 
”(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 

11.880.695,00 lei cu TVA. 
(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 

6.149.735,52 lei cu TVA.  
(3) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea 

proiectului, în valoare de 5.853.954,19 lei cu TVA, compusă din 122.994,71 lei cu TVA, 
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 5.730.959,48 lei cu TVA, 
cheltuieli neeligibile. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în sumă de 
6.026.740,81 lei.” 

 
2. Anexele nr. 1 și nr. 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și nr.2 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.II Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în 

numele și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. I,      
în situaţiile menţionate în Ghidul solicitantului și în Declaraţia de angajament, prevăzută în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe şi 
Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 
                                                                                                                           Contrasemnează 
                                                                                                                 Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                                      Adrian Robert IONESCU 

 
 
 

 

 
Nr. 123                                                                                                                                                                     Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                DIG 

Astăzi 31.10 .2018                                              2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 162/29.09.2017  

privind aprobarea realizării proiectului „Creşterea eficienței energetice a sediului 
Muzeului Județean Ialomița”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 19909/2018 - R din 26.10.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 162/29.09.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Creşterea eficienţei energetice a sediului Muzeului Judeţean 
Ialomiţa”  şi a cheltuielilor legate de proiect; 

- solicitare de clarificare nr.3 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia; 
 - Raportul nr. 19912/2018 - V din 26.10.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii 
Publice; 
 - Raportul nr. 19973/2018 – F din 29.10.2018  al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 20009/2018 – Q din 29.10.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;  

- Raportul nr. 20037/2018 - U din 29.10.2018 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 
 În conformitate cu: 
 -   prevederile Ghidului Solicitantului pentru  Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri Publice, obiectivul de investiţii mai sus menţionat; 

- 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 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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- prevederile Regulamentului 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 prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 162/29.09.2017 privind 
aprobarea realizării proiectului „Creşterea eficienţei energetice a sediului Muzeului 
Judeţean Ialomiţa”  şi a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după cum urmează: 

 

1. Articolul 2 alin. (1)-(3)  se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 

”Art.2(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.(1) în cuantum de 
5.225.731,97 lei cu TVA. 

(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.(1) în cuantum 
de 5.220.971,97 lei cu TVA. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în 
cuantum de 5.116.552,53 lei cu TVA. 

(3) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea 
proiectului, în valoare de 109.179,44 lei cu TVA, compusă din 104.419,44 lei cu TVA, 
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi 4.760,00 lei cu TVA, 
cheltuieli neeligibile.” 

 

2. Anexele nr. 1 și nr. 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și nr.2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.II Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în 
numele și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. I, 
în situaţiile menţionate în Ghidul solicitantului și în Declaraţia de angajament, prevăzută 
în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget 
Finanţe şi Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 
                                                                                                                              Contrasemnează 
                                                                                                                    Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                                         Adrian Robert IONESCU 

 
 
Nr. 124                                                                                                                                                                            Rd./Oc. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care  

frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, 
pentru semestrul I al anului școlar 2018 – 2019 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 19024/2018 - X din 15.10.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 -  Nota de fundamentare a Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” 
Slobozia comunicată cu adresa nr. 2950 din 02.10.2018; 
 - Hotărârea nr. 131 din 27.09.2018 a Consiliului de administraţie al Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia; 
          -   Raportul comun nr. 19027/2018 – T din 15.10.2018 al Direcţiei Coordonare 
Organizare și Direcţiei Buget Finanţe; 
          - Raportul nr. 20041/2018 - O din 29.10.2018 al Comisiei economico-financiare 
și agricultură; 
          - Raportul nr. 19929/2018 - P din 29.10.2018 al Comisiei pentru  învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 În conformitate cu: 

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

- prevederile art. 82 și 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat; 

 -  prevederile Legii nr. 2/2018  privind bugetul de stat pe anul 2018, 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 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) Începând cu luna octombrie 2018 se aprobă acordarea unui număr de 
16 burse de ajutor social, elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic 
Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019. 
           (2) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabilește la suma de 150 
lei/elev/lună, în raport de integralitatea îndeplinirii criteriilor generale și specifice de 
acordare a acestor burse. 
          (3) Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care 
atestă îndeplinirea condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social și stabilirea listei 
beneficiarilor acestor burse aparţine în integralitate comisiei de atribuire a burselor 
constituită la nivelul unităţii de învăţământ.  
 
 Art.2 Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul propriu al Judeţului 
Ialomiţa, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetul 
unităţii de învăţământ.  
 
 Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare 
Organizare, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe și Liceului Tehnologic 
Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, 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 și a acordului de parteneriat între Judeţul Ialomiţa și  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în 
cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.19918/2018-N din 26.10.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Programul Judeţean de Dezvoltare Locală – Ialomiţa 2018; 
 - Ghidul Solicitantului de finanţare nerambursabilă în cadrul Programul 
Judeţean de Dezvoltare Locală – Ialomiţa 2018; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 86 din 18.05.2018 privind 
aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu unele unităţi administrativ-teritoriale din 
judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;  
 - Raportul  nr. 19920/2018-B din 26.10.2018 al Direcţiei Coordonare 
Organizare; 
 - Raportul nr. 20040/2018 - Y din 29.10.2018 al Comisiei economico-financiare 
şi agricultura; 
           -Raportul nr. 19974/2018 – Y din 29.10.2018 al Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 -Raportul nr. 20010/2018 – O din 29.10.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 11; 12 alin. (3) şi art. 91 alin.(1) lit.e, alin. (6) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, 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 
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 asocierea Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării 
Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa  
 
 Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat privind finanţarea menţionată la art. 1) 
în forma şi conţinutul prezentate în anexa, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 Art. 3 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru,  Preşedintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, să semneze Acordul de parteneriat  menţionat la art. 2), precum şi 
eventualele acte adiţionale la acesta. 
 
 Art. 4 Prezenta hotărâre produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Buget Finanţe din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire, 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 revocarea dreptului de folosință gratuită transmis Asociației de  

Dezvoltare Intercomunitară Ialomița asupra unui spațiu situat în imobilul  
Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, proprietatea publică a județului Ialomița 

 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 19917/2018-X din 26.10.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 86/18.05.2017 privind 
aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu unele unităţi administrativ-teritoriale din 
judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 148/29.09.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Creșterea eficienţei energetice a Clădirii Centrului Cultural 
UNESCO Ionel Perlea”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare; 
 - prevederile Ghidului Solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020; 
 - Raportul nr. 19919/2018-D din 26.10.2018 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
 - Raportul nr.  20012/2018 – U din 29.10.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 19975/2018 - L din 29.10.2018 al Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 120 și art.124 din Legea administraţiei publice locale                        
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Ialomiţa; 

- prevederile art.874 alin.(3) coroborate cu art.869 din Codul Civil al României;  
- prevederile art. 4 alin.(3) lit.d) din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa             

nr. 86/18.05.2017 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu unele unităţi 
administrativ-teritoriale din judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomiţa, 
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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 revocă dreptul de folosinţă gratuită transmis Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomiţa asupra unui spaţiu în suprafaţă de 60,28 m.p., situat la etajul 
al doilea al imobilului Centrului Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea” din Slobozia, 
proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, atribuit prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 86/18.05.2017. 

(2) Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 4 din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 86/18.05.2017.  

 
         Art.2 Predarea – preluarea spaţiului menţionat la art.1, se face pe bază de 
proces-verbal de predare-preluare  încheiat între Consiliul Judeţean Ialomiţa și 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, în termen de maxim 10 de zile de la 
data comunicării prezentei hotărâri. 
 
        Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 

 
          Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa și Direcţiei Achiziţii și 
Patrimoniu, spre ducere la îndeplinire, urmând a fi 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  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în 
Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 19364/2018 – H din 19.10.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Adresa nr. 15736 din 01.10.2018 a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Ialomiţa; 
           - Raportul nr. 19365/2018 – X  din 19.10.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr. 20011/2018 – E din 29.10.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   
          - Raportul nr. 19931/2018 - D din 29.10.2018 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 

- Raportul nr. 19946/2018 - R din 29.10.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială și familie; 

- Procesul verbal nr. 20278/2018 - Y din 31.10.2018  al Comisiei de validare, 
 În conformitate cu: 
          - prevederile Legii nr. 202/ 2002  privind egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.054/2005 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului 
Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          - prevederile art. 91 alin.(1) lit. f) 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 Se desemnează doamna OANCEA STELA în calitate de reprezentant al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi. 
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Art.2 Pe perioada mandatului, doamna OANCEA STELA va beneficia de toate 

drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislaţia incidentă în vigoare. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre produce efecte  începând cu data comunicării. 
  
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă, Agenţiei 
Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017  
privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de 

 lemn Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.20226/2018-K din 31.10.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  și a 
cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 
117/16.10.2018; 

- adresa nr. BDM 23/29.10.2018 a BD Moesia Research SRL; 
- solicitarea de clarificare 4 cu nr.39629/30.10.2018 a Agenţiei pentru Dezvoltare 

Regională Centru;  
 - Raportul nr. 20227/2018-A din 31.10.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
            - Raportul nr. 20277/2018 – I din 31.10.2018 al Comisiei economico financiare și 
agricultură. 
 În conformitate cu: 
 -   prevederile Ghidului Solicitantului pentru  Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea 
mediului urban și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
Prioritatea de investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat 
sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – Aria 
prioritară 3 – Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni, din 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- 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 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 
1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 
”(2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum 

de 2.045.030,03 lei cu TVA.  
(3) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea 

proiectului, în valoare de 522.008,14 lei cu TVA, compusă din 40.900,60 lei cu TVA, 
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 481.107,54 lei cu TVA, 
cheltuieli neeligibile. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în sumă de 
2.004.129,43 lei.” 

 
2. Anexele nr. 1 și nr. 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1 și nr.2 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.II Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în 

numele și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. I,      
în situaţiile menţionate în Ghidul solicitantului și în Declaraţia de angajament, prevăzută 
în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget 
Finanţe şi Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 

    PREŞEDINTE 
    VICTOR MORARU 

 
 
                                                                                                                                     Contrasemnează 
                                                                                                                           Secretarul județului Ialomița  
                                                                                                                              Adrian Robert IONESCU 
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