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H O T Ă R Â R E  
privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa                                  

nr. 39/26.02.2018  privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu 
subvenţii pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială, pe anul 2018 şi 

aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.4530 din 20.03.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 39/26.02.2018 de 

majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu subvenţii pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-socială, pe anul 2018; 
 - Raportul comun nr.4531 din 20.03.2018 al Direcţiei Buget Finanţe și Direcţiei 
Investiţii și Servicii Publice;  
 - Raportul nr.4781 din 22.03.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 4842 din 23.03.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 4791 din 22.03.2018 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 4752 din 22.03.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr. 4768 din 22.03.2018 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; 

 - prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pentru anul 2018; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018,  
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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 validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa                               

nr. 39/26.02.2018 de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu subvenţii 
pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială, pe anul 2018. 

 
Art.2 (1) Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 

2018, pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în 
sumă de 179.261,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 208.689,00 mii lei cu un deficit de 
29.428,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit 
punctului I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 
29.428,00 mii lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului 
propriu. 
 

Art.3 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 10.071,00 mii lei, potrivit punctului II din anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.4 Influenţele prevăzute la art. 1-3 sunt detaliate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.5 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.6 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.7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
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Art.8 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. 23                                       Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                      HAM 
Astăzi 26.03.2018                                                  2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  

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

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.4427 din 19.03.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017  privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările 
ulterioare; 
 - Raportul nr. 4428 din 19.03.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 4843 din 23.03.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 
incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 4792 din 22.03.2018 al Comisiei economico – financiare și agricultură; 
- Raportul nr. 4769 din 22.03.2018  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 4782 din 22.03.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială 
şi familie; 

- Raportul  nr. 4753 din 22.03.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 
colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 În conformitate cu: 
      - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017, 

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 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017  privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu 
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
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1. Alineatul (1) al articolului 81 se modifică și va avea următorul cuprins : 

  ”(1) Ședinţele Consiliului Judeţean Ialomiţa se consemnează într-un proces-verbal, 
dactilografiat ulterior, care va conţine informaţii referitoare la: 
- tipul ședinţei consiliului judeţean; 
- data și locul de desfășurare; 
- cvorumul de ședinţă;  
- invitaţi / alţi participanţi;  
- ordinea de zi; 
- sinteza luărilor de cuvânt; 
- votul aferent fiecărui proiect de hotărâre; 
- la cererea expresă a unui consilier judeţean, modalitatea de votare a acestuia;  
- semnăturile: preşedintelui, vicepreşedintelui  sau consilierului care a condus şedinţa, după caz, 
a secretarului judeţului şi a funcţionarului care a asigurat transcrierea procesului verbal de pe 
suportul magnetic. 

  
2. alineatele (1) și (2) ale articolului 107 se modifică și vor avea următorul cuprins : 
” (1)  Lunar, pentru participarea la lucrările ședinţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa,  

consilierii au dreptul până la 31 decembrie 2021 la o indemnizaţie în cuantum de  10%  din 
indemnizaţia lunară a Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, calculată astfel: 5% pentru 
participarea la ședinţa ordinară a plenului și  5% pentru participarea la maxim două ședinţe ale 
comisiilor de specialitate. 
 (2) Cotei procentuale de 10% menţionată la alineatul (1) nu se aplică și majorărilor 
prevăzute la art. 16 alin.(2) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice.” 

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

2018. 
 
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 

                         Contrasemnează 
                 Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                     Adrian Robert IONESCU 

 
  
 
 
 
 
Nr. 24                                                                                                                                                                                                          Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                        DIG 
Astăzi 26.03 .2018                                                        2 ex. 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.4268 din 15.03.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.33 din 30.11.2004 privind înfiinţarea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.59 din 27.04.2017 privind aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Ialomiţa,  

Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.191 din 23.11.2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 

- Nota de fundamentare nr.3918 din 06.03.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 

- Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Ialomiţa nr.1 din 12.02.2018 de avizare a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Ialomiţa; 

-  Raportul nr. 4269  din 15.03.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr. 4845 din 23 .03.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 4783 din 22.03.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie, 

În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal; 

- prevederile art. 113 alin. (5) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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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 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, instituţie publică aflată sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
 Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa nr.191 din 23.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa se 
abrogă. 

 
 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând 
a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 

 
                                                                                            Contrasemnează 

    Secretarul judeţului Ialomiţa, 
        Adrian-Robert  IONESCU 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 25                                                                                                                                                                                      Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                                 HAM 
Astăzi 26.03.2018               2 ex. 
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H O T Ă R Â R E   

privind stabilirea componenței Colegiului Director al  
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 4429 din 19.03.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 33 din 30.11.2004 privind 

înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59 din 27.04.2017 privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 

- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 112/04.10.2016 
privind desemnarea unor membri în Colegiul Director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, din rândul consilierilor judeţeni în 
funcţie, cu modificarea ulterioară,  

Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 25 din 26.03.2018 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 

- Nota de fundamentare nr. 4100 din 13.03.2018 a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 

-  Raportul nr. 4430  din 19.03.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr. 4846 din 23.03.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 4784 din 22.03.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 14 și art. 15 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 Se stabilește componenţa Colegiului Director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, instituţie publică aflată sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, după cum urmează: 

Președinte: Adrian-Robert Ionescu – Secretarul Judeţului Ialomiţa; 
Membri: Paul Marcu – Director general al D.G.A.S.P.C. Ialomiţa; 

Neculai Badea – Director general adjunct al D.G.A.S.P.C. Ialomiţa; 
Lucreția Buda – Director economic al D.G.A.S.P.C. Ialomiţa; 
Liliana Popescu - Șef Serviciul pentru Îngrijire de tip Familial și 
Asistenţă Maternală din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa; 
Raluca Romaniuc - Șef Serviciul Evaluare Complexă a Copilului din       
cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa; 
Steluța Bucnaru - Șef Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor  
Adulte cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa; 
Aurelia Ciutacu - Șef Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare,   
Salarizare din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa; 
Luminița Rătunzeanu – Șef Serviciul de Asistenţă Socială pentru 
Persoane Adulte din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa; 
Ioana Costache Teodoru - Șef Centrul de Recuperare pentru Persoane 
cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa; 
Ileana Grecu - Șef Serviciul Juridic-Contencios, Trafic, Exploatare, 
Migraţie și Asistenţa Copiilor Străzii din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa; 
Nicoleta Stancu - Șef Serviciul Căsuţe de Tip Familial din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Ialomiţa; 
Mariana Dragomir - Șef Serviciul Tehnic, Achiziţii Publice din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Ialomiţa; 
Viorica Todică - Șef Centrul de Îngrijire și Asistenţă Slobozia din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Ialomiţa; 
Lenuța Radu - Șef Centrul de Plasament nr. 2 Slobozia din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Ialomiţa; 
Vasile Nemeș - Șef Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică 
pentru Adulţi Movila din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa; 
Ionica Băicoianu – director executiv al Direcţiei Coordonare 
Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
Mihaela Moroianu – director executiv adjunct al Direcţiei Buget 
Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
Gheorghe Proca – director executiv al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 



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

 

 

 

Art.2 Organizarea, funcţionarea și atribuţiile Colegiului Director sunt stabilite 
prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa. 

 
 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei, Dispoziţia Președintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa nr. 112/04.10.2016 privind desemnarea unor membri în Colegiul 
Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, din 
rândul consilierilor judeţeni în funcţie, cu modificarea ulterioară, își încetează 
aplicabilitatea. 

 
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa și 
persoanelor nominalizate la art. 1, 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 completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița  

nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a  
Spitalului Județean de Urgență  Slobozia, cu completările ulterioare 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 4397 din 19.03.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 -  Raportul  nr. 4398 din 19.03.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare, 
 - Raportul nr. 4785 din 22.03.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - avizul conform nr. XI/A/63730/SP/1306 din 28.02.2018 al Ministerului Sănătăţii 
referitor la completarea structurii Ambulatoriului integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia, 
  În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 172 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                      
nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale; 

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 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 13/15.07.2016 privind 

aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu 
completările ulterioare, se completează după cum urmează : 
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1. la ”Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate” se introduce un nou cabinet, 

”cabinet chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă”. 
 
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
  
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, Consiliului de administraţie și managerului  Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slobozia și, spre știinţă, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 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 reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public  

al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.4461 din 19.032018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 56/18.06.2003 privind 

transmiterea unor bunuri, proprietate publică a judeţului Ialomiţa în folosinţa 
gratuită unităţilor sanitare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 48/25.05.2004 privind darea în 
administrare a unor bunuri Spitalului Judeţean de Urgenţă Ialomiţa; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26/28.03.2005 privind 
transmiterea unor bunuri, proprietate publică a judeţului, în administrarea unităţilor 
sanitare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61/26.07.2005 privind modificarea 
Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26/28.03.2005 privind transmiterea unor 
bunuri, proprietate publică a judeţului, în administrarea unităţilor sanitare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 85/20.11.2008 privind declararea 
unor imobile ca fiind de interes public judeţean și constatarea apartenenţei acestora 
la domeniul public al judeţului Ialomiţa; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59/30.09.2010 privind modificarea 
Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26/28.03.2005 privind transmiterea unor 
bunuri, proprietate publică a judeţului, în administrarea unităţilor sanitare, cu 
modificările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 73/16.11.2012 privind 
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26/28.03.2005 privind 
transmiterea unor bunuri, proprietate publică a judeţului, în administrarea unităţilor 
sanitare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 16/18.03.2013 privind 
completarea și modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 
26 din 28.03.2005 privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietate publică a 
judeţului Ialomiţa, în administrarea unităţilor sanitare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 24/25.02.2014 privind punerea la 
dispoziţie a unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al judeţului Ialomiţa și în 
administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia în vederea implementării 
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proiectului ,,Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea 
spitalicească"; 

- Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum și al municipiilor, orașelor și 
comunelor din judeţul Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;  

- Raportul nr. 4462 din 19.03.2018 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 
- Raportul nr. 4847 din 23.03.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 4771 din 22.03.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 4786 din 22.03.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 119, art.120 , art. 123 alin.(1) și art. 124 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 866-870 și art. 874-875 din Codul Civil al României; 

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 constituirea dreptului de administrare Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slobozia asupra bunurilor imobile aflate în domeniul public al Judeţului 
Ialomiţa prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia va exercita dreptul de administrare 
în următoarele condiţii: 

a) să utilizeze bunurile imobile conform destinaţiei acestora; 
b) să execute din surse financiare proprii lucrări de reparaţii şi întreţinere 

curente ale bunurilor în cauză; 
c) în litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui 

drept va sta în nume propriu; 
d) în litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului transmis, 

titularul dreptului de administrare are obligaţia să arate instanţei cine este titularul 
dreptului de proprietate; în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii va suporta prejudiciile 
cauzate proprietarului bunului transmis. 

(3) Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situaţii: 
a) când nu sunt exercitate drepturile şi îndeplinite obligaţiile transmise prin 

prezenta hotărâre; 
b) în cazul renunţării titularului la acest drept; 



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

 

 
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun. 
 
Art.2 Se aprobă constituirea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, pe o 

perioadă de 5 ani, Centrului de Transfuzie Sanguină Ialomiţa asupra bunurilor imobile 
aflate în domeniul public al Judeţului Ialomiţa prevăzute în anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 Se aprobă constituirea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, pe o 

perioadă de 3 luni, Serviciului Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa asupra bunurilor 
imobile aflate în domeniul public al Judeţului Ialomiţa prevăzute în anexa nr. 3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 4(1) Centrul de Transfuzie Sanguină Ialomiţa și Serviciul Judeţean de 

Ambulanţă Ialomiţa vor exercita dreptul de folosinţă cu titlu gratuit în următoarele 
condiţii: 

a) să utilizeze bunurile imobile conform destinaţiei acestora; 
b) să execute din surse financiare proprii lucrări de reparaţii şi întreţinere 

curente ale bunurilor în cauză; 
c) în litigiile privitoare la dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, în instanţă titularii 

acestui drept vor sta în nume propriu; 
d) în litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului transmis, 

titularii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit au obligaţia să arate instanţei cine este 
titularul dreptului de proprietate; în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii vor suporta 
prejudiciile cauzate proprietarului bunului transmis. 

(2) Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit va putea fi revocat în următoarele 
situaţii: 

a) când nu sunt exercitate drepturile şi îndeplinite obligaţiile transmise prin 
prezenta hotărâre; 

b) în cazul renunţării titularului la acest drept; 
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun. 
 
Art.5 Predarea – preluarea imobilelor prevăzute în anexele nr. 1-3 se face pe 

bază de protocol încheiat între părţi în termen de 10 de zile de la data comunicării 
prezentei hotărâri. 

 
Art.6 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârile 

Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 56/18.06.2003, nr.48/25.05.2004, nr. 26/28.03.2005, 
nr. 61/26.07.2005, nr. 85/20.11.2008, nr. 59/30.09.2010, nr. 73/16.11.2012,                    
nr. 16/18.03.2013 și nr. 24/25.02.2014. 

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

la cunoştinţă publică. 
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Art.8 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare 

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

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 

 

          Contrasemnează 
          Secretarul județului Ialomița, 
                Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 28                                                                                                         Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                    DIG 
Astăzi 26.03.2018                                                                                                                                              2 ex. 















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

 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016  

privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de  
Ordine Publică Ialomița, cu modificările ulterioare  

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.4395 din 19.03.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Raportul nr. 4396 din 19.03.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
-  Raportul nr. 4848 din 23.03.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 20.10.2016 privind 
validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, cu 
modificările ulterioare; 
 - Hotărârea de Guvern nr. 62/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter 
temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect  al judeţului 
Ialomiţa de către doamna Manea Toniţa; 
 - Hotărârea de Guvern nr. 63/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, 
prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de 
către  doamna Tudor Silica-Vali, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, republicată, cu modificările ulterioare,  
 - prevederile Hotărârii Guvernului României nr.787/2002 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică; 

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

- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 
19.01.2017,  

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  Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61/20.10.2016 
privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Ialomiţa, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 
 
 1. la articolul 1, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 ”1. Silica-Vali TUDOR  -  Subprefect al judeţului Ialomiţa” 
 

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

comunicării. 

Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată, spre aducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art. I şi spre ştiinţă 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREȘEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 

 

  Contrasemnează 
Secretarul Județului Ialomița, 

                   Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind transmiterea sectorului din drumul județean DJ 201 cuprins între Km 71+338 –                          
Km 73+146, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului 

Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.4391 din 19.03.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
- adresa nr. 30641/05.03.2018 a Biroului Evidenţă Patrimoniu din cadrul Primăriei 

Municipiului Slobozia; 
- Hotărârea nr. 27/20.02.2018 a Consiliului Local al Municipiului Slobozia; 
- Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 

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

- Raportul comun nr. 4392 din 19.03.2018 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu și al 
Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

- Raportul nr. 4849 din 23.03.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 
şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 4772 din 22.03.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 4794 din 22.03.2018 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.7 și art.22 din Ordonanţa de Guvern nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 119, art.120 și art. 123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 866-870 din Codul civil; 

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 darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia a 
sectorului din drumul judeţean DJ 201 cuprins între Km 71+338 – Km 73+146, aflat în 
domeniul public al Judeţului Ialomiţa și administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa.  
 



 

 
Art.2(1) Consiliul Local al Municipiului Slobozia va exercita dreptul de administrare, 

atribuit la art.1), în următoarele condiţii: 
a) să utilizeze sectorul din drumul judeţean DJ 201 atribuit în administrare conform 

destinaţiei acestuia; 
b) să execute din surse financiare proprii lucrări de reparaţii şi întreţinere curente ale 

bunului în cauză; 
c) în litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui drept va 

sta în nume propriu; 
d) în litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului transmis, titularul 

dreptului de administrare are obligaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului de 
proprietate; în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii va suporta prejudiciile cauzate 
proprietarului bunului transmis. 

(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situaţii: 
a) când nu sunt exercitate drepturile şi îndeplinite obligaţiile transmise prin prezenta 

hotărâre; 
b) în cazul renunţării titularului la acest drept; 
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun. 
 
Art.3 Predarea – preluarea sectorul din drumul judeţean DJ 201  care se dă în 

administrare potrivit art.1), se face pe bază de protocol încheiat între părţi în termen de 10 de 
zile de la data comunicării prezentei hotărâri. 

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

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

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

 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
      

                                                                    Contrasemnează 
                                                                            Secretarul județului Ialomița, 

                         Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
Nr. 30                                                                                                                                       Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                   DIG 
Astăzi 26.03.2018                                                                                                                                                             2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori   
tehnico-economici  pentru restul de executat la obiectivul de investiţii  

„Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”  
 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.4467 din 19.03.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/19.01.2017 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor 
indicatori  tehnico-economici  pentru restul de executat la obiectivul de investiţii „Pod 
peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, cu modificările ulterioare; 
 - contractul de lucrări nr. 10864/15.09.2017 privind realizarea proiectului tehnic 
și execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, 
Km 52+759”; 
 - procesul verbal nr. 2081/05.02.2018 privind recepţia serviciilor de proiectare ce 
fac obiectul contractului de servicii nr. 10864/15.09.2017;   
 - Raportul nr. 4468 din 19.03.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 4795 din 22.03.2018 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 4773 din 22.03.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 10 alin.(6) și (7) și art. 12 alin.(4) și (5) din Ordinul                          
nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, republicat; 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a  
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structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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, 

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.1 Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Pod 
peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru restul de 
executat la obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101,                              
Km 52+759”, după cum urmează: 

a) valoarea totală a investiţiei : 10.385.204,93 lei inclusiv TVA, din care 
Construcţii Montaj (C+M) 9.636.177,28 lei inclusiv TVA, potrivit Devizului General 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând : 

- valoarea de 8.476.021,46 lei inclusiv TVA reprezintă lucrări si cheltuieli 

rest de executat, din care Construcţii Montaj (C+M): 7.924.310,92 lei 

inclusiv TVA, necesare finalizării obiectivului de investiţii, conform 

Proiectului Tehnic recepţionat în 05.02.2018;  

- valoarea de 1.909.183,47 lei inclusiv TVA reprezintă lucrări efectuate și 
cheltuieli decontate anterior, în perioada 2011-23.11.2017 

 

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 ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii și Servicii Publice  și Direcţiei 
Buget Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

    PREŞEDINTE,  
   VICTOR MORARU 

 
 

Contrasemnează 
Secretarul judeţului Ialomiţa, 

Adrian Robert IONESCU 
 
 
Nr. 31                                                                                                                                             
Adoptată la Slobozia                                                       
Astăzi 26.03 .2018                     2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind  aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759” 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.4469 din 19.03.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 205/23.11.2017 privind  aprobarea 
cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”; 
 - Raportul nr. 4470 din 19.03.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 4796 din 22.03.2018 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 4774 din 22.03.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6 din 19.01.2017 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori  
tehnico-economici pentru restul de executat la obiectivul de investiţii „Pod peste râul 
Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, cu modificările ulterioare, 

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

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice            
nr.1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
  - prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii și 
sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului de naţional de dezvoltare locală, 
pentru judeţul Ialomiţa, în perioada 2017-2020; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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- prevederile art. 88 din Regulamentul 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.1 Se aprobă cofinanţarea pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”,                    
cu suma de 2.143.293,74  lei, inclusiv TVA, din valoarea totală a investiţiei de 
10.385.204,93 lei cu TVA, compusă din: 

a) Valoare cofinanţare decontată în valoare de 1.838.503,01 lei inclusiv TVA, 
aferentă lucrărilor efectuate și cheltuielilor decontate anterior, în perioada 
2011-octombrie 2016, reprezentând următoarele: 

- 1.711.866,35  lei inclusiv TVA - Lucrări executate și decontate ; 
- 3.061,94 lei inclusiv TVA - Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri și autorizaţii; 
- 65.673,80 lei inclusiv TVA - Servicii elaborare documentaţii tehnico-economice 

faza DALI, servicii elaborare expertiză tehnică și studii de teren contractate în 
anul 2011; 

- 28.126,18 lei inclusiv TVA - Servicii elaborare documentaţii tehnico-economice 
faza PT+DE . contractate în anul 2011; 

- 14.201,35 lei inclusiv TVA - Servicii dirigenţie de șantier aferente lucrărilor 
executate și decontate; 

- 15.573,39 lei fără TVA, nu s-a aplicat TVA, Comisioane, cote, taxe aferente 
lucrărilor executate și decontate; 

b) Valoare cofinanţare decontată în valoare de 70.680,46 lei inclusiv TVA, în 
perioada 01.11.2016-23.11.2017, reprezentând următoarele: 

- 7.245,26 lei inclusiv TVA - Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri și autorizaţii; 
- 59.935,20 lei inclusiv TVA - Servicii elaborare documentaţie tehnico-economică 

faza DALI; 
- 3.500 lei, fără TVA, nu s-a aplicat TVA - Servicii elaborare studii de teren; 
c) Valoare cofinanţare decontată în perioada 24.11.2017-19.03.2018:  52.316,45 

lei inclusiv TVA, reprezentând următoarele: 
- 28.905.83 lei inclusiv TVA – Direcţia Silvică Ialomiţa, contravaloare drept de 

folosinţă temporară teren silvic , valoare aferentă perioadei nov. 2017-dec. 
2018; 

- 6.688,75 lei fără TVA, nu s-a aplicat TVA – Cotă 0,1% aferentă ISC pentru 
controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii; 

- 16.721,87 lei fără TVA, nu s-a aplicat TVA - Cotă 0,5% aferentă ISC pentru 
controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii; 

d) Valoare cofinanţare rămasă de decontat :  181.793,82 lei inclusiv TVA.”  
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Art.2 Suma specificată la art. 1 va fi asigurată din bugetul general al judeţului 
Ialomiţa. 

 
Art. 3 Prezenta hotărâre produce efecte de  la data comunicării. 
 
Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă  Hotărârea 

Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 205/23.11.2017 privind  aprobarea cofinanţării pentru 
obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Pod peste 
râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759” 

 
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

    PREŞEDINTE,  
   VICTOR MORARU 

 
 
 

Contrasemnează 
Secretarul judeţului Ialomiţa, 

Adrian Robert IONESCU 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nr.32                                                                                                                                            
Adoptată la Slobozia                                                      DIG 
Astăzi 26.03 .2018                                 2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă,  

categoria de folosință arabil, proprietatea publică a județului Ialomița,  
situate în extravilanul comunelor Vlădeni și Alexeni 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 4463 din 19.03.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Raportul nr. 4464 din 19.03.2018 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 4850 din 23.03.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 4797 din 22.03.2018 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 4775 din 22.03.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Procesul – verbal nr.4929 din 26.03.2018 al Comisiei de validare, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin.(4) lit. b), art.121 şi art. 123 din Legea administraţiei 
publice locale  nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 428/2017 privind modificarea anexei nr. 
10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în domeniul public al judeţului Ialomiţa; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.156 din 29.09.2017 
privind  modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr. 47 din  30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al judeţului Ialomiţa în vederea actualizării acestuia; 

- prevederile art.866 și art. 871-873 din Codul Civil al României, 
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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 ”Studiul de oportunitate”privind concesionarea prin licitaţie 
publică deschisă a unor suprafeţe de 512,307 ha teren cu destinaţie agricolă – 
categoria de folosinţă arabil, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situate în 
extravilanul comunelor Vlădeni (311,8421 ha) și Alexeni (200,4649 ha), prevăzut în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 (1) Se aprobă concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă – categoria 

de folosinţă arabil menţionate la art.1), identificate şi delimitate în teritoriu pe 5 
module, potrivit anexelor nr.2-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Terenurile agricole prevăzute la alin.(1), situate în comuna Vlădeni, se 
concesionează cu destinaţia de exploataţie agricolă, pe perioade de 5, 10 sau 20 de 
ani, în funcţie de categoria de cultură, calculate de la data semnării contractului de 
concesiune. Terenurile situate în comuna Alexeni, prevăzute în anexa nr.3 se 
concesionează pe 5 ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata 
iniţială, la solicitarea concesionarului înregistrată la concedent cu minim 6 luni înainte 
de expirarea contractului de concesiune.  

(3) Concesionarea terenurilor se realizează prin procedura de licitaţie publică, 
detaliată în Documentaţia de atribuire. 

(4) Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este ”cel mai mare nivel 
al redevenţei” exprimată în lei/ha/an.         
         (5) Concesionarul nu are dreptul de a subconcesiona sau cesiona, total sau 
parţial, contractul/contractele de concesiune. 
 

Art.3 Se aprobă ”Documentaţia de atribuire” privind concesionarea terenurilor 
cu destinaţie agricolă – categoria de folosinţă arabil menţionate la art.1), prevăzută în 
anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
 Art.4(1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în cuantum de 1.000 lei/ha/an în 
vederea atribuirii contractului/contractelor de concesiune. 
 (2) Se aprobă preţul de achiziţionare a Documentaţiei de atribuire în cuantum 
de 20 lei. 
 
         Art.5 Se aprobă modalitatea de plată a redevenţei datorată, după cum urmează: 

a) pentru perioada cuprinsă de la data încheierii contractului de concesiune 
până la 31 decembrie a anului în care s-a încheiat contractul, redevenţa se plăteşte în 
termen de 30 zile de la data semnării contractului de către părţi, dacă acesta a fost 
semnat după data de 31 iulie; pentru contractele încheiate până la 31 iulie, redevenţa 
se plătește în două tranșe, astfel : 50% din cuantumul redevenţei, până la data de 31 
iulie, iar diferenţa de 50% până la data de 31 octombrie; 
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b) pentru următorii ani, redevenţa se plăteşte în două tranşe, astfel: 50% din 
cuantumul redevenţei până la data de 31 ianuarie, iar diferenţa de 50% până la data 
de 31 iulie ale fiecărui an; 

c) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii şi 
data încetării contractului de concesiune, redevenţa se plăteşte până la data de 31 
ianuarie a anului respectiv; 
           d) redevenţa datorată de concesionar se indexează anual, la data de 1 ianuarie 
al fiecărui an cu indicele de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, 
pentru anul  precedent. 
       
          Art.6(1) În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de concesiune, 
interesul propriu al concedentului o impune, prin act adiţional se va proceda la 
reducerea cu până la 5% a suprafeţei concesionate şi cu diminuarea corespunzătoare 
a redevenţei datorate de concesionar. 
  (2) Dacă interesul public naţional sau judeţean în temeiul căruia s-a diminuat cu 
până la 5% suprafaţa concesionată nu mai subzistă, această suprafaţă va reveni, fără 
o altă procedură de licitaţie, la concesionarul iniţial. 
 

Art.7  În cazul terenurilor concesionate, dacă pe parcursul derulării contractelor 
de concesiune, interesul naţional sau judeţean o impune, contractul de concesiune 
poate înceta din iniţiativa concedentului cu plata unei juste şi prealabile despăgubiri. 

 
Art.8 (1) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea 

terenurilor cu destinaţie agricolă – categoria de folosinţă arabil prevăzute la art.1, în 
următoarea componenţă: 

 
 Preşedinte: Proca Gheorghe  - director executiv, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
 Membri:   Șelaru Gheorghe - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  

       Cilă Lenuţa -  referent de specialitate, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
       Deda Geanina Diana -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  
       Reprezentant al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa  

Membri  de rezervă:  
       Fiţa Elena -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
       Pamblică Carmen - consilier juridic, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
       Năstase Silvia Luminiţa -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
       Gurlea Cristina Graţiela - inspector, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
       Reprezentant al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa  
 

 (2) Se numesc ca observatori, pe perioada evaluării ofertelor  pentru 
concesionarea unor terenuri cu destinaţie agricolă, categoria de folosinţă arabil,  
prevăzute la art.2, următorii: 

Nedu Marin - consilier judeţean  
Popa Marin - consilier judeţean  
Soare Dragoş  - consilier judeţean  
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 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 persoanelor prevăzute la art.7 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 33                                           Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                  DIG 
Astăzi 26.03.2018                                                                                                                                           2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă - categoria  

de folosință neproductiv, proprietatea publică a județului Ialomița,  
situate în extravilanul comunelor Giurgeni și Gura Ialomiței 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 4465 din 19.03.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Raportul nr. 4466 din 19.03.2018 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 4851 din 23.03.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 4798 din 22.03.2018 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 4776 din 22.03.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;   
 - Procesul – verbal nr.4930 din 26.03.2018 al Comisiei de validare, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin.(4) lit. b), art.121 şi art. 123 din Legea administraţiei 
publice locale  nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială 
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.156 din 29.09.2017 privind  
modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din  
30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
judeţului Ialomiţa în vederea actualizării acestuia; 

- prevederile art.866 și art. 871-873 din Codul Civil al României, 
 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  ”Studiul de oportunitate”privind concesionarea prin licitaţie 
publică deschisă a unei suprafeţe de 2.134,59 ha teren cu destinaţie agricolă – categoria 
de folosinţă neproductiv, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situată în 
extravilanul comunelor Giurgeni (255,50 ha) și Gura Ialomiţei (1.879,09 ha), prevăzut în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 (1) Se aprobă concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă – categoria de 

folosinţă neproductiv menţionate la art.1), identificate şi delimitate în teritoriu pe 21 
module,după cum urmează: 

- Giurgeni – 2 module conform anexei 2; 
- Gura Ialomiţei – 19 module conform anexei 3, anexe care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Terenurile agricole prevăzute la alin.(1) se concesionează pentru creșterea 

animalelor pe o durată de 6 (șase) de ani, calculată de la data semnării contractului de 
concesiune. Contractul de concesiune poate fi prelungit prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială, la 
solicitarea concesionarului înregistrată la concedent cu minim 6 luni înainte de expirarea 
contractului de concesiune.  

(3) Concesionarea terenurilor se realizează prin procedura de licitaţie publică, 
detaliată în Documentaţia de atribuire. 

(4) Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este ”cel mai mare nivel al 
redevenţei” exprimată în lei/ha/an.         
         (5) Concesionarul nu are dreptul de a subconcesiona sau cesiona, total sau parţial, 
contractul/contractele de concesiune. 
 

Art.3 Se aprobă ”Documentaţia de atribuire” privind concesionarea terenurilor cu 
destinaţie agricolă – categoria de folosinţă neproductiv menţionate la art.1), prevăzută 
în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.4(1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în cuantum de 200 lei/ha/an în 
vederea atribuirii contractului/contractelor de concesiune. 
 (2) Se aprobă preţul de achiziţionare a Documentaţiei de atribuire în cuantum de 
20 lei. 
 
         Art.5 Se aprobă modalitatea de plată a redevenţei datorată, după cum urmează: 

a) pentru perioada cuprinsă de la data încheierii contractului de concesiune până 
la  31 decembrie a anului în care s-a încheiat contractul, redevenţa se plăteşte în termen 
de 30 zile de la data semnării contractului de către părţi, dacă acesta a fost semnat după 
 data de 31 iulie; pentru contractele încheiate până la 31 iulie, redevenţa se plătește în 
două tranșe, astfel : 50% din cuantumul redevenţei, până la data de 31 iulie, iar 
diferenţa de 50% până la data de 31 octombrie; 
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b) pentru următorii ani, redevenţa se plăteşte în două tranşe, astfel: 50% din 

cuantumul redevenţei până la data de 31 iulie, iar diferenţa de 50% până la data de 31 
octombrie ale fiecărui an; 

c) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii şi data 
încetării contractului de concesiune, redevenţa se plăteşte până la data de 31 ianuarie a 
anului respectiv; 
           d) redevenţa datorată de concesionar se indexează anual, la data de 1 ianuarie al 
fiecărui an cu indicele de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, pentru 
anul  precedent. 
       
          Art.6(1) În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de concesiune, 
interesul propriu al concedentului o impune, prin act adiţional se va proceda la 
reducerea cu până la 5% a suprafeţei concesionate şi cu diminuarea corespunzătoare a 
redevenţei datorate de concesionar. 
  (2) Dacă interesul public naţional sau judeţean în temeiul căruia s-a diminuat cu 
până la 5% suprafaţa concesionată nu mai subzistă, această suprafaţă va reveni, fără o 
altă procedură de licitaţie, la concesionarul iniţial. 
 

Art.7   În cazul terenurilor concesionate, dacă pe parcursul derulării contractelor 
de concesiune, interesul naţional sau judeţean o impune, contractul de concesiune poate 
înceta din iniţiativa concedentului cu plata unei juste şi prealabile despăgubiri. 

 
Art.8 (1) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea 

terenurilor cu destinaţie agricolă – categoria de folosinţă neproductiv prevăzute la art.1, 
în următoarea componenţă: 
   
 Preşedinte: Proca Gheorghe  - director executiv, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
  Membri: Șelaru Gheorghe - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  
                    Cilă Lenuţa -  referent de specialitate, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
         Deda Geanina Diana -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  
        Reprezentant al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa  

Membri  de rezervă:  
       Fiţa Elena -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
       Pamblică Carmen - consilier juridic, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
       Năstase Silvia Luminiţa -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
      Gurlea Cristina Graţiela - inspector, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
      Reprezentant al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa  

 
(2) Se numesc ca observatori, pe perioada evaluării ofertelor  pentru 

concesionarea unor terenuri cu destinaţie agricolă - categoria de folosinţă neproductiv,  
prevăzute la art.2, următorii: 

Nedu Marin - consilier judeţean  
Popa Marin - consilier judeţean  
Soare Dragoş  - consilier judeţean  
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 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 persoanelor prevăzute la art.7 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 34                                            Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                  DIG 
Astăzi 26.03.2018                                                                                                                                           2 ex. 
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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 II al anului școlar 2017 – 2018 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr.4393 din 19.03.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Nota de fundamentare a Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia 
comunicată cu adresa nr. 634 din 12.03.2018; 
 - Hotărârea nr.64 din 09.03.2018 a Consiliului de administraţie al Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia; 
          - Raportul comun nr.4394 din 19.03. 2018 al Direcţiei Coordonare Organizare și 
Direcţiei Buget Finanţe; 
          - Raportul nr. 4799 din 22.03.2018 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 
          - Raportul nr. 4754 din 22.03.2018 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; 
       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 privind 

aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2018,  
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                                                                           

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1(1) Începând cu luna martie 2018 se aprobă acordarea unui număr de 15 
burse de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special 
”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2017-2018. 
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 (2) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabilește la suma de 100 

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 
 

 

 

 

 

 

 
Nr.35                          Rd/Oc 

Adoptată astăzi 26.03.2018                                                                                                TGV 

La Slobozia                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” 

Fetești în vederea realizării în comun a Concursului Regional Interdisciplinar  
(limba română și matematică) ”Magia numerelor și a literelor”, ediţia a X-a 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 3696 din 06.03.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - adresa  nr. 326 din 12.02.2018 a Școlii Gimnaziale ”Aurel Vlaicu” Fetești; 
           - Raportul  nr. 3697 din 06.03.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
           - Raportul  nr. 4755 din 22.03.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 - Raportul nr. 4800 din 22.03.2018 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 4852 din 23.03.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. a) punctul 1 şi alin. (6) lit. a) 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 Se aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” 
Fetești în vederea realizării în comun a Concursului Regional Interdisciplinar (limba 
română și matematică) ”Magia numerelor și a literelor”, ediţia a X-a.  
 

 Art.2 (1) Se aprobă Contractul de asociere al Judeţului Ialomiţa cu Școala 
Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Fetești în vederea realizării în comun a concursului menţionat 
la art. 1, în forma şi conţinutul prezentate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 (2) Se aprobă contribuţia Judeţului Ialomiţa pentru realizarea în comun a 
Concursului Regional Interdisciplinar (limba română și matematică) ”Magia numerelor și 
a literelor”, ediţia a X-a, în cuantum de 3.000 lei.  
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 Art. 3 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru,  Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze Contractul de asociere menţionat la art. 2 alin. (1) al prezentei 
hotărâri. 
 
 Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, direcţiilor implicate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Școlii Gimnaziale                     
”Aurel Vlaicu” Fetești spre ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

                 Contrasemnează, 
       Secretarul judeţului Ialomiţa, 
           Adrian Robert IONESCU 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nr. 36                                                                                           Rd/Oc                                                                                                              
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