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    H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexelor nr. 1a, 1b, 3a, 3b şi 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013,  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii  

al instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 3689 din 04.05.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

-  adresa nr. 400 din 31.03.2015 al Muzeului Agriculturii Slobozia; 

 - adresa nr. 256 din 27.04.2015 şi Nota de fundamentare ale Bibliotecii 

Judeţene ”Ştefan Bănulescu” Ialomiţa; 

 - Nota de fundamentare nr. 161 din 28.04.2015 a Centrului Cultural UNESCO 

”Ionel Perlea”; 

 - anexele nr. 1a, 1b, 3a, 3b şi 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 

61 din 16.09.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor 

publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 Examinând: 

 - Raportul  nr. 3715 din 04.05.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

 - Raportul nr. 4377 din 26.05.2015 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 4436 din 27.05.2015 al Comisiei economico-financiare şi  

agricultură; 

 - Raportul nr. 4333 din 26.05.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 4365 din 26.05.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi 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 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum si pentru stabilirea unor masuri financiare; 



Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei  Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în 

tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată; 

- prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit 

din fonduri publice; 

 - prevederile Legii nr. 92/2014 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 

funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 

cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în 

coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 

 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 

2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum 

şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

-  prevederile Ordonanţă de urgenţă  a Guvernului nr. 2 din 11 martie 2015 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7 din 10.02.2015 privind 

aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa;  

- prevederile art. 82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

nr. 52 din 29.08.2008, 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 Anexele 1a şi 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 

16.09.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice 

de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Anexele 3a şi 3b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 

16.09.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice 

de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3 ş 4 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3(1) Anexa nr. 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 

16.09.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice 

de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

-  un post de la nr. crt. 23 din statul de funcţii, de referent, treapta IA, studii 

medii, se transformă în conservator, gradul IA, studii superioare. 

(2) Se aprobă statul de funcţii, actualizat, al Muzeului Agriculturii Slobozia, 

potrivit anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   

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

comunicării. 

  

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

comunica, spre ducere la îndeplinire Bibliotecii Judeţene ”Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, 

Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, Muzeului Agriculturii Slobozia  şi direcţiilor 

implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

  PREŞEDINTE,   

                                                             Contrasemnează 

            Vasile Silvian CIUPERCĂ                           Secretarul judeţului Ialomiţa, 

        Adrian Robert IONESCU 
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CONSILruL JUDETEAN IALOMITA
BIBLIOTECA JUDETEANA

$TEFAN BANULESCU IALOMITA / -AAnexa nr. iU
LA HOTARAREA CONSIU(ILUI

JUDETEAN IALOMITA
1/R. / 2015

STAT DE FANCTII

NR. TOTAL FIjNCTII
NR. TOTAL FLINCTII
NR. TOTAL FLINCTII

CONTRACTUALE
CONTRACTUALE
CONTRACTUALE

DE CONDUCERE 4
DE EXECUTIE 23
iN rNsrrruTrE 27

*) Salarizarea se face conform contractului de management.

Funcfia contractuald oa
r
\a
=.!)

vv
; :6

L

)

> 'o
,78

a

ir

a

L;zde executie

MANAGER/DIRECTOR*
C, rtiment Bibliosrufic si Indrumare Metodicu

Serviciul Prelucrarea si Comunicarea Colec

Biroul Relatii cu Publicul

Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar
Bibliotecar

Bibliotecar arhivist

iment Dezvoltarea, Evidenta si Prelucrarea Colectiilor
Bibliotecar

Bibliotecar asistent

Serviciul Financiar-Contabil si Administrativ

f serviciu

Bibliotecar(secretar
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CONSIUUL JUDETEAN IALOMITA
CENTRUL CULTURAT UNESCO "IONEL PERLEA"

I
Anexa nr. t/

LA HOTARAREA COIUS ILI U LU I

JUDETEAN IALOMITA

NR. /
STAT DE FUNCTII

Nr.
crt.

STRUCTURA Funclia contractuald

9tr
!Y

\U)

IH

L6,

k

--'t

a

d

C)

tr

U)

j

Z

Functia

de conducere de executie

I MANAGER/DIRECTOR* I il S I
S e rv ic iul Fin an c iar-C o nt a b il A dmin is tr ativ

2 $ef serviciu I il s] i
3 Economist

Ingrijitor
I IA S I

4 I 1
5
6

Ingrijitor 1 I
Ingrijitor I I

- Muncitor calificat ( salS spectacole) I I I
8 Muncitor califi cat(electrician) I I I
9 Muncitor calificat 1 I I

10$ofer I I I
11Paznic I I

Compartiment de Specialitute
I2 Referent I IA S I
13Referent I IA S I
t4 Referent I I S I
15Muzeograf I il S I
t6 Referent I I SSD 1
I7 Referent I I M 1
18Referent 1 I M I
t9 Gestionar custode I il M t
20Operator sunet, lumini I I M I

NR. TOTAL FI.INCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE
NR. TOTAL FTINC'iII CONTRACTUALE DE EXECUTIE
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE iN N{STnU

2
18

20

*) Salarizarea se face conform contractului de management.
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coNstLtuL JUDETEAN TALOMITA
MUZEUL AGRICULTURII SLOBOZIA Anexa f

LA H OTARAREA COIVS I LI IJ LIJ I
JUDETEAN rAt_OMtTA
/VR.-

STAI DE FUNCTII

Nr.
crI.

STRUCTURA Funcfia contractuald
(s

c).<

-\a

! - .

|r

-a

C)

ti

v)

l..z
Functia

de conducere de execulie

1 MANAGER/DIRECTOR* I il S I
I Serviciul Putrimoniu
2 $ef serviciu I il S I

Colectii Documenture
a
J Muzeograf a

J

I
I

IA S a)

i
1

_4
5

Mu4e9gryf
Muzeograf

I S
il S

6 Muzeograf I I SSD 1
C o n s erv ar e-Re s ta ur ar e

I S 27 Restaurator Z

8 Restaurator a
J IA M 3

9
0I

Restaurator 2
I

I M 2
Conservator il S 1

1l Conservator I IA S I
u S e rv iciul Fin an c iar-C o nt ab il-P e r s o n al-Adminis tr ativ-Ap r ov izio n sr e
t2 Sef serviciu I il S 1
13Economist z IA S 2
t4
15

Specialist I I S I
Referent I IA M I

t6
t7

Muncitor calificat a
J I 3

$ofer I I 1
18Gestionar custode 1 IA M I
t9 Referent I

I
I

IA
S 1

20Referent M 1
NI Compartiment juridic

21 Consilier iuridic I ' I S 1
U C o mp artime nt s e cr etariat-r e gistr at ur a
22 Referent 1 IA M I
V Compartiment arhiva doc umentara-biblioteca

z) Bibliotecar 1 IA S 1
W C o mp qrlim e n t r e l!4! s v I v !!4 v! a y h iuglglg ! rdgg

Referent z IA M24 1

NR. TOTAL FTINCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 3
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE 30
NR. TOTAL FLTNCTII CONTRACTUALE IN INSTITUTIE 33
*) Salarizarea se face conform contractului de management.
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 2272 din 25.05.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar faţă 
de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 - adresele nr. R1/2103 din 09.03.2015 și nr. R1 4616 din 22.05.2015 ale Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia și Procesul-verbal nr. 2 din 02.02.2015 al Consiliului de 
Administraţie; 
 - adresa nr. NB 3186 din 16.04.2015 a Ministerului Sănătăţii – Direcţia Management și 
Structuri Unităţi Sanitare, 
 Examinând: 
 - Raportul  nr. 4293 din 25.05.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

- Raportul nr. 4437 din 27.05.2015 al Comisiei economico – financiare și agricultura; 
 - Raportul nr. 4334 din 26.05.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - Raportul nr. 4378 din 26.05.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 
şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. d), 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 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice;  

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri 
în domeniul cheltuielilor publice; 

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

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii și competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;  



Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

- prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii și competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
către autorităţile administraţiei publice locale;  

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1.224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind 
aprobarea normativelor de personal; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 10.02.2015 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe 
anul 2015, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă  
Slobozia potrivit anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
 Art.2 Managerul Spitalului Judeţean de Urgenta Slobozia , doamna Șapira Violeta, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 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 Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia şi Direcţiei Buget Finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată 
pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

                         PREŞEDINTE, 
                                                                                                                       Contrasemnează 
             Vasile Silvian CIUPERCĂ                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa,  
                                                                                                               Adrian Robert IONESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA Anexa nr.________

Spitalul Jude

ț

ean de Urgen

ț
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JUDEŢEAN IALOMIŢA

 NR.______/______________

Nr. 

CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post

de conducere de executie

COMITET DIRECTOR Manager Med. neurolog Specialist S 1

Director medical Stomatolog Primar S 1

Director financiar contabil Economist IA S 1

Director ingrijiri Asistent medical Principal PL 1

Total: 4

1 SECTIA MED.INTERNA Medic Med. Interna Primar S 1

2 Medic Med. Interna Primar S 1

3 Medic Med. Interna Specialist S 1

4 Medic Med. Interna Specialist S 1

5 Medic Med. Interna Specialist S 1

6 Medic Med. Interna Specialist s 1

7 Medic Med. Interna Rezident an I S 1

8 Medic Med. Interna Rezident an I S 1

9 Asistent medical - Sef Generalist Principal PL 1

10 Asistent medical Balneofizioterapie Principal PL 1

11 Asistent medical Generalist Principal PL 1

12 Asistent medical Generalist PL 1

13 Asistent medical Generalist Principal PL 1

14 Asistent medical Generalist Principal PL 1

Functia contractuala, 

STAT DE FUNCTII 
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Nr. 

CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

15 Asistent medical Generalist Principal PL 1

16 Asistent medical Generalist Principal PL 1

17 Asistent medical Generalist PL 1

18 Asistent medical Generalist PL 1

19 Asistent medical Generalist PL 1

20 Asistent medical Generalist PL 1

21 Infirmiera G 1

22 Infirmiera G 1

23 Infirmiera G 1

24 Infirmiera M 1

25 Infirmiera M 1

26 Ingrijitoare M 1

27 Ingrijitoare M 1

28 Ingrijitoare M 1

29 Ingrijitoare G 1

30 Ingrijitoare M 1

Total: SECTIA MED.INTERNA 30

31 COMPARTIMENT NEFROLOGIE Medic Nefrolog Rezident an I S 1

Total: COMPARTIMENT NEFROLOGIE 1

32 DIALIZA PERITONEALA Asistent medical Generalist Principal PL 1

Total: DIALIZA PERITONEALA 1

33 Comp.GASTROENTEROLOGIE Medic - Sef Gastroenterolog Primar S 1

Total: Comp.GASTROENTEROLOGIE 1

34 TERAPIE ACUTA MED. INTERNA Asistent medical Generalist PL 1
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Nr. 

CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

35 Asistent medical Generalist Principal PL 1

36 Asistent medical Generalist Principal PL 1

37 Asistent medical Generalist Principal PL 1

38 Asistent medical Generalist Principal PL 1

39 Infirmiera M 1

Total: TERAPIE ACUTA MED. INTERNA 6

40 COMP. REUMATOLOGIE Medic Reumatolog Specialist S 1

Total: COMP. REUMATOLOGIE 1

41 COMP.HEMATOLOGIE Medic Hematologie Specialist S 1

42 Asistent medical Generalist Principal PL 1

43 Asistent medical Generalist Principal PL 1

44 Asistent medical Generalist Principal PL 1

45 Asistent medical Generalist PL 1

46 Ingrijitoare G 1

47 Ingrijitoare G 1

Total: COMP.HEMATOLOGIE 7

48 COMP.DIABET ZAHARAT Medic Diabet Zaharat S 1

49 Medic Diabet Zaharat S 1

50 Asistent medical Generalist Principal PL 1

51 Asistent medical Generalist Principal PL 1

52 Asistent medical Generalist Principal PL 1

53 Ingrijitoare M 1

54 Ingrijitoare G 1

COMP.DIABET ZAHARAT,NUTRITIE SI BOLI METABOLICE 7
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CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

55 SECTIA CARDIOLOGIE Medic - Sef Cardiolog Primar S 1

56 Medic Cardiolog Specialist S 1

57 Medic Cardiolog Rezident an I S 1

58 Medic Cardiolog S 1

59 Asistent medical Generalist Principal PL 1

60 Asistent medical Generalist Principal PL 1

61 Asistent medical Generalist Principal PL 1

62 Asistent medical Generalist Principal PL 1

63 Asistent medical Generalist Principal PL 1

64 Asistent medical Generalist Principal PL 1

65 Asistent medical Generalist Principal PL 1

66 Asistent medical Generalist PL 1

67 Asistent medical Generalist PL 1

68 Asistent medical Generalist PL 1

69 Infirmiera M 1

70 Infirmiera G 1

71 Infirmiera M 1

72 Infirmiera G 1

73 Ingrijitoare M 1

74 Ingrijitoare M 1

75 Ingrijitoare M 1

76 Ingrijitoare M 1

77 Ingrijitoare M 1

Total: SECTIA CARDIOLOGIE 23

78  Terapie Int. CORONARIENI Asistent medical - Sef Generalist Principal PL 1

79 Asistent medical Generalist Principal PL 1

80 Asistent medical Generalist Principal PL 1
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CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

81 Asistent medical Generalist Principal PL 1

82 Asistent medical Generalist Principal PL 1

83 Asistent medical Generalist Principal PL 1

84 Asistent medical Generalist PL 1

Total:  Terapie Int. CORONARIENI 7

85 COMP. B.F.T. (Comp. Cronici) Medic Med. RMFB Primar S 1

86 Medic Med. RMFB Specialist S 1

87 Medic Med. RMFB Rezident an I S 1

88 Asistent medical Generalist Principal S 1

89 Asistent medical Generalist Principal S 1

90 Asistent medical Generalist Principal PL 1

91 Asistent medical Generalist PL 1

92 Asistent medical Generalist PL 1

93 Asistent medical Generalist PL 1

94 Asistent medical Generalist PL 1

95 Infirmiera G 1

96 Infirmiera M 1

97 Infirmiera M 1

98 Ingrijitoare G 1

99 Ingrijitoare M 1

100 Ingrijitoare M 1

Total COMP. B.F.T. (Comp. Cronici) 16

101  SECTIA NEUROLOGIE Medic Neurologie Specialist S 1

102 Medic Neurologie Specialist S 1

103 Medic - Sef Neurologie Specialist S 1

104 Medic Neurologie Specialist S 1
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Nr. 

CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

105 Kinetoterapeut Kinetoterapeut S 1

106 Asistent medical - Sef Generalist Principal PL 1

107 Asistent medical Generalist Principal PL 1

108 Asistent medical Generalist Principal S 1

109 Asistent medical Generalist Principal PL 1

110 Asistent medical Generalist Principal S 1

111 Asistent medical Generalist Principal PL 1

112 Asistent medical Generalist Principal S 1

113 Asistent medical Generalist Principal S 1

114 Asistent medical Generalist Principal PL 1

115 Asistent medical Generalist Principal S 1

116 Asistent medical Generalist Principal S 1

117 Asistent medical Generalist Principal PL 1

118 Asistent medical Generalist PL 1

119 Asistent medical Generalist PL 1

120 Infirmiera G 1

121 Infirmiera G 1

122 Infirmiera G 1

123 Infirmiera G 1

124 Infirmiera G 1

125 Infirmiera G 1

126 Infirmiera G 1

127 Infirmiera G 1

128 Ingrijitoare M 1

129 Ingrijitoare M 1

130 Ingrijitoare M 1

131 Ingrijitoare M 1

132 Ingrijitoare M 1
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Nr. 

CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

133 Ingrijitoare G 1

134 Brancardier G 1

Total: TOTAL SC.NEUROLOGIE 34

135 Compartiment  T.A. Asistent medical Generalist PL 1

136 Asistent medical Generalist PL 1

137 Asistent medical Generalist PL 1

138 Infirmiera G 1

139 Infirmiera G 1

Total: COMP.TERAPIE ACUTA NEUROLOGIE 5

140 Compartiment D.V. Medic Dermatolog Primar S 1

141 Medic Dermatolog Specialist S 1

142 Medic Dermatolog Rezident an I S 1

143 Asistent medical Generalist Principal PL 1

144 Asistent medical Generalist Principal PL 1

145 Asistent medical Generalist Principal PL 1

146 Asistent medical Generalist PL 1

147 Asistent medical PR Generalist Principal PL 1

148 Asistent medical Generalist PL 1

149 Infirmiera G 1

150 Infirmiera M 1

151 Ingrijitoare G 1

152 Ingrijitoare G 1

153 Ingrijitoare M 1

154 Ingrijitoare M 1

Total: 15
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Nr. 

CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

155 SECTIA PEDIATRIE Medic - Sef Pediatrie Primar S 1

156 Medic Pediatrie Primar S 1

157 Medic Pediatrie Primar S 1

158 Medic Pediatrie Rezident an IV-V S 1

159 Medic Pediatrie Rezident an I S 1

160 Medic Pediatrie S 1

161 Asistent medical Generalist Principal PL 1

162 Asistent medical Generalist Principal PL 1

163 Asistent medical Generalist Principal PL 1

164 Asistent medical Generalist Principal PL 1

165 Asistent medical Generalist Principal PL 1

166 Asistent medical Generalist Principal PL 1

167 Asistent medical Generalist Principal PL 1

168 Asistent medical Generalist Principal PL 1

169 Asistent medical Generalist Principal PL 1

170 Asistent medical Generalist Principal PL 1

171 Asistent medical Generalist PL 1

172 Asistent medical Generalist Principal PL 1

173 Asistent medical Generalist Principal PL 1

174 Asistent medical Generalist PL 1

175 Infirmiera M 1

176 Infirmiera G 1

177 Infirmiera M 1

178 Infirmiera G 1

179 Infirmiera M 1

180 Infirmiera G 1

181 Infirmiera M 1

182 Infirmiera G 1
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CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

183 Ingrijitoare G 1

184 Ingrijitoare G 1

185 Ingrijitoare G 1

186 Ingrijitoare G 1

Total: SECTIA PEDIATRIE 32

187  T.I. PEDIATRIE Medic S 1

188 Asistent medical - Sef Generalist Principal S 1

189 Asistent medical Generalist Principal PL 1

190 Asistent medical Generalist Principal PL 1

191 Asistent medical Generalist Principal PL 1

192 Asistent medical Generalist Principal PL 1

193 Asistent medical Generalist Principal PL 1

194 Asistent medical Generalist Principal PL 1

195 Asistent medical Generalist Principal PL 1

196 Asistent medical Generalist Principal PL 1

197 Asistent medical Generalist Principal PL 1

198 Asistent medical Generalist Principal PL 1

199 Asistent medical Generalist Principal PL 1

200 Infirmiera M 1

Total:  T.I. PEDIATRIE 14

201 COMP. NEUROLOGIE PED. Medic Neuro. Ped. Rezident an III S 1

Total: COMP. NEUROLOGIE PED. 1

202 SECTIA NEONATOLOGIE Medic Pediatru Specialist S 1

203 Medic Neonatolog Rezident an III S 1

204 Medic Neonatolog Rezident an I S 1
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Nr. 

CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

205 Medic Pediatru S 1

206 Asistent medical - Sef Generalist Principal PL 1

207 Asistent medical Asistenta Sociala Principal PL 1

208 Asistent medical Generalist Principal PL 1

209 Asistent medical Generalist Principal PL 1

210 Asistent medical Generalist Principal PL 1

211 Asistent medical Generalist Principal PL 1

212 Asistent medical Generalist Principal PL 1

213 Asistent medical Generalist Principal PL 1

214 Asistent medical Generalist PL 1

215 Asistent medical Generalist PL 1

216 Infirmiera M 1

217 Infirmiera G 1

218 Ingrijitoare M 1

219 Ingrijitoare M 1

220 Ingrijitoare M 1

221 Ingrijitoare M 1

Total: SECTIA NEONATOLOGIE 20

222  T.I. NOU-NASCUTI Medic Pediatru Specialist S 1

223 Medic Pediatru S 1

224 Moasa Moasa Principal S 1

225 Moasa Moasa Principal S 1

226 Asistent medical Generalist Principal PL 1

227 Asistent medical Generalist Principal S 1

228 Asistent medical Generalist Principal PL 1

229 Asistent medical Generalist Principal PL 1

230 Asistent medical Generalist Principal PL 1
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Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

231 Asistent medical Generalist Principal PL 1

232 Asistent medical Generalist Principal PL 1

233 Asistent medical Generalist Principal PL 1

234 Asistent medical Generalist Principal PL 1

235 Infirmiera G 1

236 Infirmiera G 1

237 Infirmiera G 1

238 Infirmiera G 1

239 Infirmiera M 1

240 Infirmiera G 1

Total:  T.I. NOU-NASCUTI 19

241 COMP. PREMATURI Asistent medical Generealist PL 1

242 Asistent medical Generealist PL 1

Total: COMP. PREMATURI 2

243 SECTIA OBS. GINECO. Medic - Sef Obs.-Ginecologie S 1

244 Medic Obs.-Ginecologie Primar S 1

245 Medic Obs.-Ginecologie Primar S 1

246 Medic Obs.-Ginecologie Primar S 1

247 Medic Obs.-Ginecologie Primar S 1

248 Medic Obs.-Ginecologie Specialist S 1

249 Medic Obs.-Ginecologie Specialist S 1

250 Medic Obs.-Ginecologie Rezident an I S 1

251 Moasa - Sef Moasa Principal S 1

252 Moasa Moasa principal S 1

253 Moasa Moasa Principal S 1

254 Moasa Moasa principal S 1

Page 11 of 126



Nr. 

CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

255 Moasa Moasa Principal S 1

256 Moasa Moasa principal S 1

257 Asistent medical Generalist principal PL 1

258 Asistent medical Generalist principal PL 1

259 Asistent medical Generalist principal PL 1

260 Asistent medical Generalist PL 1

261 Asistent medical Generalist PL 1

262 Asistent medical Generalist PL 1

263 Infirmiera M 1

264 Infirmiera G 1

265 Infirmiera G 1

266 Infirmiera M 1

267 Infirmiera M 1

268 Infirmiera G 1

269 Ingrijitoare G 1

270 Ingrijitoare G 1

Total: SECTIA OBS. GINECO. 28

271 SECTIA CHIR.GEN. Medic - Sef Chirurgie Generala Primar S 1

272 Medic primar Chirurgie Generala Primar S 1

273 Medic primar Chirurgie Generala Primar S 1

274 Medic primar Chirurgie Generala Primar S 1

275 Medic primar Chirurgie Generala Primar S 1

276 Medic rezident anul I Chirurgie Generala Rezident an II S 1

277 Asistent medical - Sef Generalist Principal PL 1

278 Asistent medical Generalist Principal PL 1

279 Asistent medical Generalist Principal PL 1

280 Asistent medical Generalist Principal PL 1
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Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

281 Asistent medical Generalist Principal PL 1

282 Asistent medical Generalist Principal PL 1

283 Asistent medical Generalist Principal PL 1

284 Asistent medical Generalist Principal PL 1

285 Asistent medical Generalist Principal S 1

286 Asistent medical Generalist Principal PL 1

287 Asistent medical Generalist Principal PL 1

288 Asistent medical Generalist Principal PL 1

289 Asistent medical Generalist Principal PL 1

290 Asistent medical Generalist Principal PL 1

291 Asistent medical Generalist Principal PL 1

292 Asistent medical Generalist PL 1

293 Asistent medical Generalist PL 1

294 Asistent medical Generalist PL 1

295 Asistent medical Generalist PL 1

296 Asistent medical Generalist PL 1

297 Infirmiera M 1

298 Infirmiera M 1

299 Infirmiera G 1

300 Infirmiera M 1

301 Infirmiera M 1

302 Infirmiera M 1

303 Infirmiera M 1

304 Infirmiera M 1

305 Infirmiera M 1

306 Infirmiera M 1

307 Ingrijitoare G 1

308 Ingrijitoare M 1
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CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

309 Ingrijitoare M 1

310 Ingrijitoare G 1

311 Ingrijitoare G 1

312 Ingrijitoare G 1

Total: SECTIA CHIR.GEN. 42

313 COMP. ORTOPEDIE Medic Ortopedie Primar S 1

Total: COMP.ORTOPEDIE 1

314 COMP.  CHIR,ORT. TR. PED. Medic Ghir. si Ortop. Infan. Primar S 1

315 Medic Chirurgie Pediatrica Specialist S 1

316 Asistent medical Generalist Principal PL 1

Total: COMP. ORTOPEDIE PED. 3

317 COMP. UROLOGIE Medic Urologie Specialist S 1

318 Medic Urologie Rezident an III S 1

Total: COMP. UROLOGIE 2

319 SECTIA O.R.L. Medic - Sef Otorinolaringologie Primar S 1

320 Medic Otorinolaringologie Specialist S 1

321 Medic ORL Rezident an IV-V S 1

322 Medic Otorinolaringologie Rezident an I S 1

323 Asistent medical -Sef Generalist Principal PL 1

324 Asistent medical PR Generalist Principal PL 1

325 Asistent medical PR Generalist Principal PL 1

326 Asistent medical PR Generalist Principal PL 1

327 Asistent medical PR Generalist Principal PL 1

328 Asistent medical PR Generalist Principal S 1
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Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

329 Asistent medical PR Generalist Principal PL 1

330 Asistent medical PR Generalist Principal PL 1

331 Asistent medical Generalist Principal PL 1

332 Infirmiera M 1

333 Infirmiera M 1

334 Infirmiera G 1

335 Ingrijitoare G 1

336 Ingrijitoare M 1

337 Ingrijitoare G 1

Total: SECTIA O.R.L. 19

338 COMP.  OFTALMOLOGIE Medic Oftalmologie S 1

339 Medic Oftalmologie Primar S 1

340 Medic Oftalmologie Rezident an III S 1

341 Asistent medical Generalist Principal PL 1

342 Asistent medical Generalist Principal PL 1

343 Asistent medical Generalist Principal PL 1

344 Asistent medical Generalist Principal PL 1

345 Asistent medical Generalist Principal PL 1

346 Asistent medical Generalist PL 1

347 Asistent medical Generalist PL 1

348 Infirmiera G 1

349 Infirmiera G 1

350 Infirmiera M 1

351 Ingrijitoare M 1

352 Ingrijitoare M 1

353 Ingrijitoare G 1

Total: COMP.  OFTALMOLOGIE 16
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Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

354 SECTIA A.T.I. Medic - Sef Anestezist Primar S 1

355 Medic Anestezist Primar S 1

356 Medic Anestezist Primar S 1

357 Medic Anestezist Primar S 1

358 Medic Anestezist Specialist S 1

359 Medic Anestezist S 1

360 Medic ATI Rezident an I S 1

361 Medic ATI Rezident an I S 1

362 Asistent medical -Sef Generalist Principal PL 1

363 Asistent medical Generalist Principal PL 1

364 Asistent medical Generalist Principal PL 1

365 Asistent medical Generalist Principal PL 1

366 Asistent medical Generalist Principal PL 1

367 Asistent medical Generalist Principal PL 1

368 Asistent medical Generalist Principal PL 1

369 Asistent medical Generalist Principal PL 1

370 Asistent medical Generalist Principal PL 1

371 Asistent medical Generalist PL 1

372 Asistent medical Generalist PL 1

373 Infirmiera G 1

374 Infirmiera M 1

375 Infirmiera M 1

376 Infirmiera M 1

377 Infirmiera M 1

378 Ingrijitoare M 1

379 Ingrijitoare G 1

380 Brancardier M 1
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Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

381 Brancardier M 1

382 Brancardier M 1

383 Brancardier M 1

384 Brancardier G 1

Total: SECTIA A.T.I. 32

385 COMP. TRANSFUZII Asistent medical Generalist Principal PL 1

386 Asistent medical Generalist Principal PL 1

387 Asistent medical Generalist Principal PL 1

388 Asistent medical Generalist Principal PL 1

389 Asistent medical Generalist PL 1

390 Asistent medical Generalist PL 1

Total: COMP. TRANSFUZII 6

391 COMP. REANIMARE Asistent medical Generalist Principal PL 1

392 Asistent medical Generalist Principal PL 1

393 Asistent medical Generalist Principal PL 1

394 Asistent medical Generalist Principal PL 1

395 Asistent medical Generalist Principal PL 1

396 Asistent medical Generalist Principal PL 1

397 Asistent medical Generalist Principal PL 1

Total: COMP. REANIMARE 7

398 COMP. TOXICOLOGIE Medic Specialist S 1

399 Asistent medical Generalist Principal PL 1

400 Asistent medical Generalist Principal PL 1

401 Asistent medical Generalist Principal PL 1

402 Asistent medical Generalist Principal PL 1
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Total: COMP. TOXICOLOGIE 5

403 SECTIA ONCOLOGIE Medic - Sef Medic Oncologie Primar S 1

404 Medic Oncologie Primar S 1

405 Medic Oncologie Specialist S 1

406 Medic rezident Anul III Oncologie Rezident an III S 1

407 Medic rezident anul I Oncologie Rezident an I S 1

408 Asistent medical - Sef Generalist Principal PL 1

409 Asistent medical Generalist Principal PL 1

410 Asistent medical Generalist Principal PL 1

411 Asistent medical Generalist Principal PL 1

412 Asistent medical Generalist Principal PL 1

413 Asistent medical Generalist Principal PL 1

414 Asistent medical Generalist Principal PL 1

415 Asistent medical Generalist Principal PL 1

416 Asistent medical Generalist PL 1

417 Asistent medical Generalist PL 1

418 Asistent medical Generalist PL 1

419 Asistent medical Generalist PL 1

420 Infirmiera G 1

421 Infirmiera G 1

422 Infirmiera M 1

423 Infirmiera M 1

424 Infirmiera G 1

425 Ingrijitoare G 1

426 Ingrijitoare M 1

427 Ingrijitoare M 1

428 Ingrijitoare G 1

Page 18 of 126



Nr. 

CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

429 Brancardier G 1

Total: SECTIA ONCOLOGIE 27

430 STATIE HEMODIALIZA CU 5 APARATE Medic Specialist S 1

431 Asistent medical - Sef Generalist Principal S 1

432 Asistent medical Generalist Principal PL 1

433 Asistent medical Generalist Principal PL 1

434 Asistent medical Generalist Principal PL 1

435 Tehnician IA PL 1

436 Ingrijitoare M 1

Total: STATIE HEMODIALIZA CU 5 APARATE 7

                                                                      POSTURI FIXE GENERALE

437  BUCATARIE  DIET - PEDIATRIE Asistent medical Generalist Principal PL 1

438 Asistent medical Generalist PL 1

439 Infirmiera G 1

Total:  BUCATARIE  DIET - PEDIATRIE 3

440 BLOC NASTERI Moasa Moasa Principal S 1

441 Moasa Moasa Principal S 1

442 Moasa Moasa Principal S 1

443 Moasa Moasa Principal S 1

444 Moasa Moasa Principal S 1

445 Moasa Moasa Principal S 1

446 Moasa Moasa Principal S 1

447 Moasa Moasa Principal S 1
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448 Moasa Moasa Principal S 1

449 Moasa Moasa Principal S 1

450 Moasa Moasa Principal S 1

451 Moasa Moasa Principal S 1

452 Asistent medical generalist Principal PL 1

453 Infirmiera G 1

454 Infirmiera G 1

455 Infirmiera M 1

456 Infirmiera G 1

457 Infirmiera G 1

458 Infirmiera G 1

459 Infirmiera G 1

460 Ingrijitoare M 1

461 Ingrijitoare G 1

Total: BLOC NASTERI 22

462 BLOC OPERATOR Asistent medical - Sef Generalist Principal PL 1

463 Asistent medical Generalist Principal PL 1

464 Asistent medical Generalist Principal PL 1

465 Asistent medical Generalist Principal PL 1

466 Asistent medical Generalist Principal PL 1

467 Asistent medical Generalist Principal PL 1

468 Asistent medical Generalist Principal PL 1

469 Asistent medical Generalist Principal PL 1

470 Asistent medical Generalist Principal PL 1

471 Asistent medical Generalist Principal PL 1

472 Asistent medical Generalist Principal PL 1

473 Asistent medical Generalist Principal PL 1
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474 Asistent medical Generalist Principal PL 1

475 Asistent medical Generalist Principal PL 1

476 Asistent medical Generalist PL 1

477 Asistent medical Generalist PL 1

478 Infirmiera M 1

479 Ingrijitoare M 1

480 Ingrijitoare M 1

481 Ingrijitoare G 1

482 Ingrijitoare G 1

483 Brancardier G 1

484 Brancardier G 1

485 Brancardier G 1

486 Brancardier G 1

487 Brancardier G 1

Total: BLOC OPERATOR 26

488 STERILIZARE Asistent medical - Sef Generalist Principal PL 1

489 Asistent medical Generalist Principal S 1

490 Asistent medical Generalist Principal PL 1

491 Asistent medical Generalist Principal PL 1

492 Asistent medical Generalist Principal PL 1

493 Asistent medical Generalist Principal PL 1

494 Asistent medical Generalist PL 1

495 Asistent medical Generalist PL 1

496 Ingrijitoare M 1

Total: STERILIZARE 9

497  LABORATOR CLINIC Medic - Sef Laborator Specialist S 1
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498 Medic Laborator S 1

499 Medic Laborator S 1

500 Medic Laborator S 1

501 Chimist Laborator Principal S 1

502 Biochimist Laborator Principal S 1

503 Biolog Laborator Principal S 1

504 Biolog Laborator Principal S 1

505 Biolog Laborator S 1

506 Biolog Laborator S 1

507 Registrator med / operator M 1

508 Asistent medical - Sef Generalist Principal PL 1

509 Asistent medical Generalist Principal PL 1

510 Asistent medical Generalist Principal PL 1

511 Asistent medical Generalist Principal PL 1

512 Asistent medical Generalist Principal PL 1

513 Asistent medical Generalist Principal PL 1

514 Asistent medical Generalist Principal PL 1

515 Asistent medical Generalist Principal S 1

516 Asistent medical Generalist Principal PL 1

517 Asistent medical Generalist Principal PL 1

518 Asistent medical Generalist PL 1

519 Asistent medical Generalist PL 1

520 Asistent medical Generalist PL 1

521 Asistent medical Generalist Principal PL 1

522 Asistent medical Generalist PL 1

523 Ingrijitoare G 1

524 Ingrijitoare G 1

Total:  LABORATOR CLINIC 28
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525 LAB.RADOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA Medic Radiologie Primar S 1

526 Medic Radiologie Primar S 1

527 Medic Radiologie Specialist S 1

528 Medic  - Sef Radiologie Specialist S 1

529 Medic Radiologie S 1

530 Medic Radiologie Rezident an III S 1

531 Medic Radiologie Rezident an I S 1

532 Medic Radiologie Rezident an I S 1

533 Medic Radiologie Rezident an I S 1

534 Asistent medical - Sef Generalist PL 1

535 Asistent medical Generalist PL 1

536 Asistent medical Generalist PL 1

537 Asistent medical Generalist PL 1

538 Asistent medical Generalist PL 1

539 Asistent medical Generalist PL 1

540 Asistent medical Generalist PL 1

541 Asistent medical Generalist PL 1

542 Asistent medical Generalist PL 1

543 Asistent medical Generalist S 1

544 Asistent medical Generalist PL 1

545 Asistent medical Generalist PL 1

546 Asistent medical Generalist PL 1

547 Asistent medical Generalist PL 1

548 Asistent medical Generalist PL 1

549 Asistent medical Generalist S 1

550 Asistent medical Generalist PL 1

551 Ingrijitoare M 1
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Total: LAB.RADOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 27

552 LAB. ENDOSCOPIE Asistent medical Generalist Principal PL 1

Total: LAB. ENDOSCOPIE 1

553 CAB. EX. FUNCTIONALE ECOGRAFIE Asistent medical Generalist Principal PL 1

554 Asistent medical Generalist Principal PL 1

Total: CAB. EX. FUNCTIONALE ECOGRAFIE 2

555  STATISTICA Asistent medical - Sef Generalist Principal S 1

556 Asistent medical Generalist Principal PL 1

557 Economist S 1

558 Operator II M 1

559 Operator I M 1

560 Operator I M 1

561 Operator II M 1

562 Operator II M 1

563 Operator I M 1

564 Operator III M 1

565 Tehnician IA M 1

Total:  STATISTICA 11

566  FARMACIE SPITAL Farmacist Sef Farmacie S 1

567 Farmacist Farmacie S 1

568 Asistent medical Farmacie Principal SSD 1

569 Asistent medical Farmacie Principal PL 1

570 Asistent medical Farmacie Principal PL 1

571 Asistent medical Farmacie Principal PL 1
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572 Asistent medical Farmacie Principal PL 1

573 Asistent medical Farmacie Principal PL 1

574 Asistent medical Farmacie Principal PL 1

575 Asistent medical Farmacie Principal PL 1

576 Asistent medical Farmacie PL 1

577 Ingrijitoare Farmacie M 1

Total:  FARMACIE SPITAL 12

           (Histopatologie, Citologie , Prosectura)

578 SERV.ANAT.PAT. Medic - Sef Anatomie Pat. Primar S 1

579 Medic Anatomie Pat. Specialist S 1

580 Medic Anatomie Pat. Specialist S 1

581 Biolog Biolog Principal S 1

582 Asistent medical Generalist Principal PL 1

583 Asistent medical Generalist Principal PL 1

584 Asistent medical Generalist Principal S 1

585 Asistent medical Generalist Principal S 1

586 Asistent medical Generalist Principal S 1

587 Asistent medical Generalist PL 1

588 Asistent medical Generalist PL 1

589 Ingrijitoare G 1

Total: 12

590 LAB. RADIOTERAPIE Medic S 1

591 Asistent medical Generalist PL 1

Total: LAB. RADIOTERAPIE 2

592  LAB. RECUP.MED.FIZICA Medic BFT S 1

593 Profesor C.F.M. Prof. CFM Principal S 1
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594 Profesor C.F.M. Prof. CFM Principal S 1

595 Asistent medical Balneofizio. Principal PL 1

596 Asistent medical Generalist Principal PL 1

597 Asistent medical Balneofizio. Principal PL 1

598 Asistent medical Balneofizio. Principal PL 1

599 Asistent medical Balneofizio. Principal PL 1

600 Asistent medical Balneofizio. Principal PL 1

601 Asistent medical Balneofizio. Principal PL 1

602 Asistent medical Balneofizio. Principal PL 1

603 Asistent medical Generalist Principal PL 1

604 Asistent medical Generalist PL 1

605 Asistent medical Generalist PL 1

606 Ingrijitoare M 1

607 Ingrijitoare M 1

Total:  LAB. RECUP.MED.FIZICA 16

608  COMP.EPIDEMIOLOGIE Medic S 1

609 Farmacist S 1

610 Asistent medical Igiena, Sanat Pub. Principal PL 1

611 Asistent medical Igiena, Sanat Pub. Principal PL 1

612 Agent D.D.D. G 1

613 Agent D.D.D. G 1

614 Infirmiera M 1

615 Ingrijitoare M 1

616 Muncitor necalificat I M 1

617 Muncitor necalificat I M 1

Total:  COMP.EPIDEMIOLOGIE 10
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618 CAB. POL.ONCOLOGIE Asistent medical Generalist Principal PL 1

619 Registrator medical M 1

Total: CAB. POL.ONCOLOGIE 2

620 CAB. BOLI NUTRITIE Registrator medical M 1

Total: CAB. BOLI NUTRITIE 1

621  CAB. POL.INTERNE 1 Asistent medical Generalist Principal S 1

Total:  CAB. POL.INTERNE 1 1

622  CAB. POL.INTERNE 2 Asistent medical Generalist Principal PL 1

Total:  CAB. POL.INTERNE 2 1

623  CAB. CARDIOLOGIE Asistent medical Generalist Principal PL 1

624 Asistent medical Generalist Principal PL 1

Total:  CAB. CARDIOLOGIE 2

625 CAB. POL.CHIRURGIE Asistent medical Generalist Principal PL 1

626 Asistent medical PL 1

Total: CAB. POL.CHIRURGIE 2

627  CAB. POL.OBS. GINECO. Asistent medical Generalist Principal PL 1

Total:  CAB. POL.OBS. GINECO. 1

628  CAB. POL.D.V Asistent medical Generalist Principal PL 1

Total:  CAB. POL.D.V 1

629 CAB. POL.NEUROLOGIE Asistent medical Generalist Principal PL 1
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Total: CAB. POL.NEUROLOGIE 1

630 CAB.OFTALMOLOGIE Asistent medical Generalist Principal PL 1

Total: CAB.OFTALMOLOGIE 1

631 CAB. POL.O.R.L. Asistent medical PR Generalist PL 1

Total: CAB. POL.O.R.L. 1

632 CAB. ENDOCRINOLOGIE Medic Endocrinolog Primar S 1

633 Medic S 1

634 Asistent medical Generalist Principal PL 1

Total: CAB. ENDOCRINOLOGIE 3

635 CAB.GASTROENTEROLOGIE Asistent medical Generalist PL 1

Total: CAB.GASTROENTEROLOGIE 1

636 CAB. POL.PEDIATRIE Asistent medical Generalist Principal PL 1

Total: CAB. POL.PEDIATRIE 1

637  CAB. ORTOPEDIE Asistent medical PR Generalist Principal PL 1

Total:  CAB. ORTOPEDIE 1

2 TURE

638 CAB. PSIHIATRIE Medic Psihiatrie Primar S 1

639 Medic Psihiatrie Specialist S 1

640 Medic Psihiat. Rezident an III S 1

641 Asistent medical Generalist Principal PL 1

642 Asistent medical Generalist Principal PL 1

Total: CAB. PSIHIATRIE 5

Page 28 of 126



Nr. 

CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

643 CAB. B.F.T.-PROCEDURI Asistent medical Balneofizio. Principal PL 1

TOTAL: CAB. B.F.T.-PROCEDURI 1

644  CAB. PNEUMOLOGIE Medic Pneumolog Rezident an I S 1

TOTAL:  CAB. PNEUMOLOGIE 1

645  COMP. MED MUNCII Medic Med. muncii Specialist S 1

646 Asistent medical Generalist Principal PL 1

TOTAL:  COMP. MED MUNCII 2

647   CAB. UROLOGIE Asistent medical Generalist PL 1

TOTAL:   CAB. UROLOGIE 1

648  CAB. REUMATOLOGIE Asistent medical Generalist Principal PL 1

TOTAL:  CAB. REUMATOLOGIE 1

649  CAB. BOLI INFECTIOASE Medic Boli Infec. Rezident an III S 1

650 Asistent medical generalist PL 1

TOTAL:  CAB. BOLI INFECTIOASE 2

651 CAB. POL .HEMATOLOGIE Asistent medical Generalist PL 1

TOTAL CAB. POL .HEMATOLOGIE 1

652 COMP. REC.SI TRATAMENTE Asistent medical Generalist Principal PL 1

653 Asistent medical Generalist Principal PL 1

TOTAL COMP. REC.SI TRATAMENTE 2
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654  FISIER Registrator medical G 1

655 Registrator medical M 1

TOTAL  FISIER 2

656   INGRIJITOARE POL. Ingrijitoare G 1

657 Ingrijitoare M 1

658 Ingrijitoare M 1

659 Ingrijitoare M 1

660 Ingrijitoare M 1

TOTAL   INGRIJITOARE POL. 5

661 MANAGE. AL CALI. SERV. MED. Medic Manag. Sanitar S 1

662 Asistent medical Generalist PL 1

663  Sef interim- RUNOS Insp. Sp. I S 1

664 Economist Economist IA S 1

665 Referent specialitate S 1

TOTAL MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE 5

666  COMP. AUDIT INTERN Economist Economie IA S 1

667 Economist S 1

Total:  COMP. AUDIT INTERN 2

668  COMP. SECURITATEA MUNCII Inspector de spec. S 1

669 Referent S 1

Total:  COMP. SECURITATEA MUNCII 2

670  SERV. R.U.N.O.S. Economist Economist IA S 1

671 Economist Economist IA S 1
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672 Economist Economist IA S 1

673 Economist Economist IA S 1

674 Referent Referent IA M 1

675 Referent Referent IA M 1

TOTAL  SERV. R.U.N.O.S. 6

676  RELATII CU PUBLICUL Referent IA S 1

Total:  RELATII CU PUBLICUL 1

677  COMP. PERS.CLERICAL Preot gradul I S 1

Total:  COMP. PERS.CLERICAL 1

678  SERV. CONTABILITATE Economist  Sef Economist IA S 1

679 Economist Economist IA S 1

680 Economist Economist IA S 1

681 Economist Economist IA S 1

682 Economist Economist IA S 1

683 Economist IA S 1

684 Casier M 1

TOTAL  SERV. CONTABILITATE 7

685 SERV. TEHNIC Inginer Inginer S 1

686 Tehnician M 1

687 Muncitor calificat I M 1

688 Economist INFORMATICA S 1

689 Operator INFORMATICA M 1

690 Operator INFORMATICA M 1

691 Maistru Sef   CENT. TERMICA I M 1
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692 Muncitor calificat   CENT. TERMICA I G 1

693 Muncitor calificat   CENT. TERMICA I M 1

694 Muncitor calificat   CENT. TERMICA I M 1

695 Muncitor calificat   CENT. TERMICA I M 1

696 Muncitor calificat   CENT. TERMICA I M 1

697 Muncitor calificat   CENT. TERMICA I M 1

698 Muncitor calificat   CENT. TERMICA I M 1

699 Muncitor calificat   CENT. TERMICA III M 1

700 Tehnician  Sef CENT. OXIGEN IA M 1

701 Muncitor calificat CENT. OXIGEN I M 1

702 Muncitor calificat CENT. OXIGEN I M 1

703 Muncitor calificat CENT. OXIGEN I M 1

704 Muncitor calificat CENT. OXIGEN I M 1

705 Tehnician INSTAL- ELECTRIC IA M 1

706 Muncitor calificat INSTAL- ELECTRIC I M 1

707 Muncitor calificat I INSTAL- ELECTRIC I M 1

708 Muncitor calificat INSTAL- ELECTRIC I M 1

709 Muncitor calificat INSTAL- ELECTRIC IV M 1

710 Muncitor calificat INSTAL- ELECTRIC IV M 1

711 Muncitor calificat INSTAL- ELECTRIC IV M 1

712 Tehnician Sef INSTAL- ELECTRIC IA M 1

713 Muncitor calificat INSTAL- ELECTRIC I M 1

714 Muncitor calificat INSTAL- ELECTRIC I M 1

715 Muncitor calificat INSTAL- ELECTRIC IV M 1

716 Muncitor calificat INSTAL- ELECTRIC IV M 1

717 Muncitor calificat INTRET.SPATII VER I M 1

718 Muncitor calificat INTRET.SPATII VER I M 1

719 Muncitor calificat INTRET.SPATII VER I M 1
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720 Muncitor calificat INTRET.SPATII VER II M 1

721 Muncitor calificat INTRET.SPATII VER III M 1

722 Muncitor calificat INTRET.SPATII VER I G 1

723 Muncitor calificat INTRET.SPATII VER I G 1

724 Muncitor calificat INTRET.SPATII VER IV G 1

725 Muncitor calificat CENT. TELEF II M 1

726 Muncitor calificat CENT. TELEF II M 1

727 Muncitor calificat CENT. TELEF II M 1

728 Muncitor calificat CENT. TELEF II M 1

729 Muncitor calificat CENT. TELEF IV M 1

730 Sofer TRANSPORT II G 1

731 Sofer TRANSPORT II G 1

732 Muncitor calificat TRANSPORT III G 1

733 Merceolog TRANSPORT IA M 1

Total: SERV. TEHNIC 49

734 COMP. JURIDIC Consilier juridic JURIDIC S 1

375 Consilier juridic JURIDIC S 1

Total: COMP. JURIDIC 2

736 SERV. ADMINIS. APROV. DEPOZITARE Referent ADMINISTRATIV IA M 1

737 Economist ADMINISTRATIV IA S 1

738 Economist ADMINISTRATIV IA S 1

739 Referent ADMINISTRATIV IA M 1

740 Economist  Sef APROVIZIONARE IA S 1

741 Economist APROVIZIONARE IA S 1

742 Economist APROVIZIONARE IA S 1

743 Economist APROVIZIONARE II S 1

Page 33 of 126



Nr. 

CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

744 Economist APROVIZIONARE IA S 1

745 Inspector de spec. APROVIZIONARE IA S 1

746 Magaziner APROVIZIONARE M 1

747 Magaziner APROVIZIONARE G 1

748 Asistent medical BUC. DIET. SPIT PL 1

749 Asistent medical BUC. DIET. SPIT PL 1

750 Ingrijitoare BUC. DIET. SPIT G 1

751 Ingrijitoare BUC. DIET. SPIT G 1

752 Muncitor calificat Sef BLOC ALIMENT I M 1

753 Muncitor calificat Sef tura BLOC ALIMENT II M 1

754 Muncitor calificat BLOC ALIMENT II M 1

755 Muncitor calificat BLOC ALIMENT II M 1

756 Muncitor calificat Sef tura BLOC ALIMENT I M 1

757 Muncitor calificat BLOC ALIMENT II G 1

758 Muncitor calificat BLOC ALIMENT III M 1

759 Muncitor calificat BLOC ALIMENT I M 1

760 Muncitor calificat BLOC ALIMENT III M 1

761 Muncitor calificat BLOC ALIMENT III M 1

762 Muncitor calificat BLOC ALIMENT IV M 1

763 Muncitor calificat BLOC ALIMENT III M 1

764 Magaziner BLOC ALIMENT M 1

765 Magaziner BLOC ALIMENT M 1

766 Spalatoreasa Sef SPALAT-LENJERI G 1

767 Spalatoreasa SPALAT-LENJERI G 1

768 Spalatoreasa SPALAT-LENJERI G 1

769 Spalatoreasa SPALAT-LENJERI M 1

770 Spalatoreasa SPALAT-LENJERI G 1

771 Spalatoreasa SPALAT-LENJERI G 1

Page 34 of 126



Nr. 

CRT.
STRUCTURA Specialitatea

Grad / treapta 

profesionala
Nivel studii

Cuantum 

post
Functia contractuala, 

772 Spalatoreasa SPALAT-LENJERI G 1

773 Spalatoreasa SPALAT-LENJERI G 1

774 Spalatoreasa SPALAT-LENJERI G 1

775 Spalatoreasa SPALAT-LENJERI G 1

776 Ingrijitoare SPALAT-LENJERI G 1

777 Muncitor calificat SPALAT-LENJERI I M 1

778 Muncitor calificat SPALAT-LENJERI II M 1

779 Muncitor calificat SPALAT-LENJERI II M 1

780 Muncitor calificat SPALAT-LENJERI III M 1

781 Garderobieri GARDEROBA G 1

782 Garderobieri GARDEROBA M 1

783 Garderobieri GARDEROBA M 1

784 Garderobieri GARDEROBA M 1

785 Garderobieri GARDEROBA M 1

786 Muncitor calificat LIFTURI IV M 1

787 Muncitor calificat LIFTURI II M 1

788 Muncitor calificat LIFTURI III M 1

789 Muncitor calificat LIFTURI III M 1

790 Muncitor calificat LIFTURI III M 1

791 Muncitor calificat LIFTURI III M 1

Total: SERV. ADMINIS. APROV. DEPOZITARE 56

792 ARHIVA Arhivist I ARHIVA M 1

Total: ARHIVA 1

793 POMPIER Pompier POMPIER M 1

Total: POMPIER 1
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794  COMP. METROLOGIE Tehnician Metrolog IA M 1

795 Tehnician Metrolog IA M 1

Total:  COMP. METROLOGIE 2

796 POSTURI COMUNE Ingrijitoare G 1

797 Ingrijitoare G 1

798 Ingrijitoare G 1

799 Ingrijitoare G 1

800 Ingrijitoare M 1

TOTAL POSTURI COMUNE 5

801 SERV.MEDICINA LEGALA Medic  Sef Med. Legala Primar S 1

802 Medic Med. Legala S 1

803 Medic Med. Legala Rezident an I S 1

804 Biolog Biolog Principal S 1

805 Asistent medical Generalist Principal PL 1

806 Asistent medical Generalist Principal PL 1

807 Asistent medical Generalist Principal PL 1

808 Asistent medical Generalist Principal PL 1

809 Asistent medical Generalist Principal PL 1

810 Asistent medical Generalist Principal PL 1

811 Dactilograf I PL 1

812 Brancardier M 1

813 Ingrijitoare M 1

814 Ingrijitoare M 1

Total: SERV.MEDICINA LEGALA 14

815 DISP.T.B.C.FTIZIOLOGIE Medic primar Pneumolog S 1
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816 Asistent medical Generalist Principal PL 1

817 Asistent medical Radiologie Principal PL 1

818 Asistent medical Generalist Principal PL 1

819 Asistent medical Radiologie Principal PL 1

820 Asistent medical Generalist Principal PL 1

821 Asistent medical Generalist Principal PL 1

822 Asistent medical Generalist Principal PL 1

823 Asistent medical Generalist Principal PL 1

824 Ingrijitoare M 1

825 Sofer Sofer II M 1

Total: DISP.T.B.C.FTIZIOLOGIE 11

826 LABORATOR BK Biolog  Sef Biolog Principal S 1

827 Asistent medical  Generalist Principal PL 1

828 Asistent medical Generalist Principal PL 1

829 Asistent medical Generalist Principal S 1

Total: LABORATOR BK 4

830 CAB. SANATATE MINTALA Psiholog Psiholog Principal S 1

831 Psiholog  Psiholog Specialist S 1

Total: CAB. SANATATE MINTALA 2

832 CAB. PLENING FAMILIAL Medic Med. Generala Primar S 1

833 Asistent medical Generalist Principal PL 1

Total: CAB. PLENING FAMILIAL 2

834 CAB. MEDICINA SPORTIVA Medic Med. Sport. Rezident an III S 1

835 Asistent medical Generalist Principal PL 1
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Total: CAB. MEDICINA SPORTIVA 2

836 U.P.U.-SMURD Medic  Sef Med. de Urgenta Specialist S 1

837 Medic Med. de Urgenta S 1

838 Medic Med. de Urgenta S 1

839 Medic Med. de Urgenta Specialist S 1

840 Medic Stomatologie S 1

841 Medic Stomatologie S 1

842 Medic Med. de Urgenta Specialist S 1

843 Medic Med. de Urgenta Rezident An V S 1

844 Medic Med. de Urgenta Rezident an III S 1

845 Medic Med. de Urgenta S 1

846 Medic Med. de Urgenta S 1

847 Medic Med. de Urgenta S 1

848 Medic Med. de Urgenta S 1

849 Asistent medical Sef Generalist Principal PL 1

850 Asistent medical Generalist Principal PL 1

851 Asistent medical Generalist Principal PL 1

852 Asistent medical Generalist Principal PL 1

853 Asistent medical Generalist Principal PL 1

854 Asistent medical Generalist Principal PL 1

855 Asistent medical Generalist Principal PL 1

856 Asistent medical Generalist Principal PL 1

857 Asistent medical Generalist Principal PL 1

858 Asistent medical Generalist Principal PL 1

859 Asistent medical Generalist Principal PL 1

860 Asistent medical Generalist Principal PL 1

861 Asistent medical Generalist Principal PL 1
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862 Asistent medical Generalist Principal PL 1

863 Asistent medical Generalist Principal PL 1

864 Asistent medical Generalist Principal PL 1

865 Asistent medical Generalist Principal PL 1

866 Asistent medical Generalist Principal PL 1

867 Asistent medical Generalist Principal PL 1

868 Asistent medical Generalist Principal PL 1

869 Asistent medical Generalist Principal PL 1

870 Asistent medical Generalist Principal PL 1

871 Asistent medical Generalist Principal PL 1

872 Asistent medical Generalist Principal PL 1

873 Asistent medical Generalist Principal PL 1

874 Asistent medical Generalist Principal PL 1

875 Asistent medical Generalist Principal PL 1

876 Asistent medical Generalist Principal PL 1

877 Asistent medical Generalist Principal PL 1

878 Asistent medical Generalist Principal PL 1

879 Asistent medical Generalist Principal PL 1

880 Asistent medical Generalist Principal PL 1

881 Asistent medical Generalist Principal PL 1

882 Asistent medical Generalist Principal PL 1

883 Asistent medical Generalist Principal PL 1

884 Asistent medical Generalist PL 1

885 Asistent medical Generalist PL 1

886 Asistent medical Generalist PL 1

887 Asistent medical Generalist PL 1

888 Asistent medical Generalist PL 1

889 Asistent medical Generalist PL 1
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890 Asistent medical Generalist PL 1

891 Infirmiera Infirmiere M 1

892 Infirmiera Infirmiere M 1

893 Infirmiera Infirmiere M 1

894 Infirmiera Infirmiere M 1

895 Infirmiera Infirmiere M 1

896 Ingrijitoare M 1

897 Ingrijitoare M 1

898 Ingrijitoare G 1

899 Ingrijitoare M 1

900 Ingrijitoare M 1

901 Ingrijitoare M 1

902 Ingrijitoare G 1

903 Brancardier G 1

904 Brancardier M 1

905 Brancardier M 1

906 Brancardier M 1

907 Brancardier M 1

908 Brancardier M 1

909 Brancardier M 1

910 Brancardier M 1

911 Brancardier M 1

912 Brancardier M 1

913 Statistician medical Registrator M 1

914 Registrator medical Registrator M 1

915 Registrator medical Registrator M 1

916 Operator Operator I M 1

917 Operator Operator II M 1
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918 Operator Operator II M 1

919 Economist  Economist IA S 1

Total: U.P.U.-SMURD 84

NUMAR POSTURI COMITET DIRECTOR 4

NUMAR POSTURI FUNCTII DE CONDUCERE 43

NUMAR POSTURI DE EXECUTIE 876

TOTAL POSTURI 919
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu  

al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2014 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 3294 din 21.04.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Raportul nr. 3453 din 24.04.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

 - Raportul nr. 4379 din 26.05.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 

incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 4438 din 27.05.2015 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 

 - Raportul nr. 4366 din 26.05.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

 - Raportul nr. 4342 din 26.05.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

 - Raportul nr. 4335 din 26.05.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială 

şi familie, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art.91 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.57 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 contul anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi  situaţiile financiare 

pe anul 2014, cu anexele aferente. 

          

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

cunoştinţă publică.  

 

 Art.3  Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

direcţiilor de specialitate şi instituţiilor implicate, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa.  

 

            PREŞEDINTE 

                                                                                   Contrasemnează 

  Vasile Silvian CIUPERCĂ                                     Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                                                                            Adrian-Robert IONESCU 

 

Nr.36            Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                           DIG 

Astăzi 28.05.2015                                                                                                              2 ex. 
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54.02 1.905.000 1.681.000 501.648

54.02.05
't.400.000 1.172.000

54.02.10 505.000 508.000 501.548
I

54.02.50
't.000 100

I
55.02 7.663.000 7.763.000 7.716.291

t0
59.02 399.000 459.000 4ll.87l

l t
60.02 220.000 240.000 229.2'.12

12
60.02.02 220.000 240.000 229.212

3
61.02

--- 
ueooo I 219.000 vL!se

182.6594 Ordine publicd si siqurontd nolionold (rd.'|S+rd.16l

_ _?telgqle civild ti protecll

__Alte cheltuieli in domen i ul ord in ii pylllqe_t! qgqgdellgli-gng1"

!!!.-cllE!ME!!_!9!!4t-99!I9na LE I rd. I 8 + rd. 2 e +rd. 3 9 1ry!41 -
_t'!qlqg{!rdl2 +r d.22+r d.24 +r d.P_- -

lnvotomont prescolor si primor lrd.20+rd.21l ----

!99!Itqg!]4-?9)
nl secundor inferior

_ _fnrtqqg!Lneq"l4ib{p!!1ny9L!q4}, _
_ lnyqlgngqgp eciol lrd.26+r d.271

---- -!uglelq9!1lpeg9l- !!lqu-ll9[!9!9-s]!!p9!iol J.u rgqQgp9qu-"

____inyelg!rqt:p9qgL__99!ul_lq{".g9l1de-Le.!yrqe-,stAs,lil-enpl{Vcgign-qq-
, -311" -clellseliLtrdqreili!]jrysls rnqll{-ut -- -

5
61.02.50 50.000

6
63.02 AX 4S? OOO 67.017.000 62.894.508

10.755.000 11.568.000 9.679.093
8

65.02.03 4.196.000 4.196.000 3.139.760
i9

65.02.03.0] 1.173.000 1.173.000 851.773
2.287.98720

21 65.02.03.02 3.023.000 3.UZ3.UUU

5.02.04 2.580.000 2.580.000 1.987.502
22

65.02.04.0.l 2.580.000 2.580.000 1.987.502
23

65.02.07 3.949.000 4.752.000 4.511.83]
24

\65.02.07.04
I-oi]ozotsqA-'
trozozoaa 

-

lli or".5o 
-__

3.949.000 4.752.000 4.5il.831
25

2.559.000 3.405.000 3.210.797
26

1.390.000 1.347.000 1.301.034
27

30.000 40.000
28
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i*,tr,f
>enumiieo inaicoiarilor Cod Credife bugelore

inifiole
lleil

Credite bugetore
definitive

lleil

Prdli

lleil
c 2 3

rndfole lrd.30l
Servicii medicole in unitdli sqnitore cu poluri (rd.3l+rd.32)

AA fi ' '| 280.000 2.t28.000 2.031.932
29

66.02.06 1.280.000 2.128.000 2.031.932
nt nA n] r r05 000 1.953.000 1.858.842

JI
nt nA nq 175 000 r75.000 r73.090

32 unlloll meolco-soclole - Lenlrul oe AslsrenJa r ! i l i l9
6t.02 O.J l . t .UUV o.JyJ.vuu

,[uro, recreere tl relgle [rq.J4+ro.4l+ro.4,

Servicii culturole {rd.35+rd.36+rd.39+rd.40} 67.02.03 4.696.000 4.814.000 4.732.770
555.76434

1( Biblioteci publice iudelene, comunole, ordtenqti, municipole - Biblioteco Judeleond "9tefon Qgq!!999qi
Muzee lrd.37+rd.38l

67.02.03.O2 560.000 560.000
67.02.03.03 2.503.000 2.563.000 2.498.399

36
67.02.03.03.A 1.265.000 1.265.000 1.256.685

37
Muzee - Muzeul Judeteon

si Promovoreo

Culturii Trqdilionole
^ 

tr^ ^^-.r^:r  ^.  . l+.  . -^ l^ a^^+.,  , l  f  ,  , l+ '  rval  I  lNlEcaar " lnnal Darlann

67.02.03.03.B
' t.238.000 L298.000 1.241.714

38

67.02.03.08 768.000 806.000 803.277
39

57.02.03.30 865.000 885.000 875.330
40

67.02.05 40.000 40.000 35.000
4t 5ervlcll recreollve ;l sponlve tro.4z,

(nnrt 67.02.05.0] 40.000 40.000 35.000
42

67.02.06
.l.527.000 1.491.000 1.488.381

43
67.02.50 50.000 50.000 47.000

44 AlIe servlcll In oomenllle cullutl l , reLreell l ) l Icl lglel
_d--^, 68.02 45.144.000 46.926.00O 44.880.332

45
68.02.04 1.149.000 1.149.000 1.084.524

46
68.02.04 A 529.000 529.000 523.769

560J5547 Asistenld ocordotd persoonelor in vdrstd - Cdmin Persoone Vorslnice Bolociu
68.02.04 B 620.000 620.000
68.02.05 30.282.000 31.529.000 30.670.731

49
68.02.05.02 30.282.000 31.529.000 30.670.731

50
68.02.05.02.A 26.326.000 26.858.000 26.725.950

5l Asistenlo soclolo In coz oe InvollolTole - u.\r.AJ.r.L'
2.847.000 2.542.302

3t
(c

Asistentd sociold in coz de involidilote - D.G.A.S.P.C.Centrul de inoriiire si Asistenld Sociold-- ' . ' ._.- ' -
r l  da Parr Nor rrnmoioric

68.02.05.02.8 z. l  lJ .vuv

58.02.05.02.C
'120.000 120.000 113.729

68.02.05.02.D 1.111.000 1.704.000 1.288.750
54 ASlSlenJo soclolo ln coz oe lnvollollole -

A^i^+^^+x 
-^- i^ lX ^^n+vr 

r  I^mi l in c i  rnni i  -  Fl  G

r l  l l l  u l  uY FELuPvl ul  t  rYrvYtr \

sDa 68.02.06 r2.935.000 13.470.000 12.353.402
55

@ld - centrul de Asislenld Medico-sociold FierbinliTTrg
A f+^ -L^l+. , i^ l i  i^  ,J^*^^i ,  , l  

^- i^ '  ' .X. i lar 
c i  ncictantai  cnr inla l rr{  6Al

68.02.12 750.000 750.000 747.244
56

68.02.50 28.000 28.000 24.431
57

Alte cheltuieli in domeniul osistenlei sociole 68.02.50.50 28.000 28.000 24.431
58

69.02 I97.000 805.000 665.097
450.o005v

60
lV. sERvlcll DE DEZVOITARE PUBLICA, LocUlNTE. MEDIq J!4q!-[4'691rd.6?

70.02 450.000
LVLUl l l ls ,  JElYlLl l  t l  vsAvvrrvrs lJvvrrLv rrv.ert  

-

Alle servicii in domeni 70.02.50 450.000 450.000
6t

74.02 197.000 355.000 215.097
62

74.02.03 197.000 355.000 215.097
63 Reducereo conlrolulul poluorll

V. ACTIUNI ECONOMICE lrd.65+rd.68+rd.7l+rd.74l
nqidi gene

A -. : , . - :  -^-^-^ l^ ^r  -^^^.- i^ l^  
l ,A A-71

79.O2 22.110.500 35.951.500 17.937.255
64

80.02 8.987.000 9.517.000 577.'l5l
65

80.02.0] 8.987.000 9.5.l7.000 577.151
66

An nt nl  to 8.987.000 9.517.000 577.151
67 Proorome oe oezvollore reqlor ; l

Rl nt 562.500 562.500 537.249
68 AOnCUIIUTO- SllVlCU|TUrO,plSClCUlTUrO 5l VslloloQte Uu.o:tt

02.03 562.500 562.500 537.249
69

Comere - Comero Aori 83.02.03.07 562.500 562.500 537.249
70

64.V2 11.814.000 24. l l5.wv

72
1a

84.02.03 It.814.000 24.775.000 16.499.291
r  I  ur  r ryvr r  I  v!rer l r  v. ,  v,

'_
34.02.03.01 11.814.000 24.775.000 16.499.291
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Cod credile bugetore
initiole

lleil

Credile bugefore
definitive

lleil

Pl6fiefecfuole

lleil

Nr. rd. Denumireo indicoforilor

C
' - - -T 3

747.000 1.097.000 323.564-@]lqlieconomice 
lrdZQ __

Proiecle de dezvolfore multifunclionole
87.O2t4
87.02.05 747.000 1.097.000 323.564

75
,6.02 4.436.000 4.436.000 5.849.018

76 vt l TALEUENI/UETILI

Excedenf 
- 98.02 10.276.789

77
98.02.96 10.276.789

78 *ceoenrul secllg! lll !sl9nl]lelLgle_-- De=fiEif--
99.O2 4.430.UUU 4.rl.to,uuu l . t tz t .

99.02.97 4.436.000 4.436.000 4.427.771

81.656.855
80

49.02 87.901.000 90.268.500
8t

50.02 14.394.500 14.020.500 12.373.770
82 l .  )EKVlLll ruE'LILE \rEl\El(ALc lIu.oo+lu.ou?ru.e7t

_-Agt"titdliputt@-
f , t  nt 4.826.500 4.577.500 4.15s.931

83
51.02,01 4.826.500 4.577.500 4.155.931

84 4.826.500 4.577.500
85 Autoritdli execglive

Lrr--  - - -  - - - l -  r - i  6t  -  - l  
ool 54.O2 1.905.000 'r.680.000 501.548

86 _ahe s_ervicii publlcg generole lrd.E7+rd.68l_ __T . . i- !-n---'- 
Fondre re 6licl

q/ r|, oq '1.400.000 '1.172.000
87 (,  nt ln 505.000 508.000 501.548
88 Sgrvicil Luollcg comunfiqre og_gvloenlq q persoQrlelur - ulleL,lu JUue'Yurru uE LvruEruu v-r sNv_qM

Tronzocfii privind dotorio p1b!!g{;iimprumufuri--
: : - :=-=-_==' : - . .^r_-- .  

- ,^ .  
;^  r r+r Ur-r^rr^r  X , - r  

^1 
.  

- l  ^rr

( (  nt 7.663.000 7.763.000 7.716.29\
89

59.02 390.000 388.000 342.271
90 ll. APAMRE, ORDINE PUBLICA tl SIGURANIA NAIIoNALA lrr

60.o2 220.000 240.000 229.212
9t _. APOrtJIe tlu. 7zt

60.02.02 220.000 240.000 229.212
92 Apdrore noliolg.

61.02 170.000 148.000 113.059
YJ

%
Ts

_urqlne P9ul lco ) l  s l ry lu l lu l luru [ rv.7aarv.zJ,

Protectie civild si oroteciio contro incendiilor 61.02.05
'120.000 148.000 '113.059

61,02.50
Al lc LI  lEl lu le l l  l l  I  uvl  I  lEl  l lu l  v l  u l l  l l l  Pq-Ls t r  Jryvr vr  r rvr  I  rvrrvt  rvrv

: : ; ; ; - : : : : : :  
-  

r^.  -  - i  r r^ -  -J 
a^ t r 63.02 61.492.000 64.038.500 60.828.558

96 l l l ,  LFIEL I  ulEl l  )ULIAL-LUL I  UKALE UU'7/ f  I  u.  lvstr  v.  I  t4f  I  u.  rzrt
--il--.:ffi 65.02 10.755.000 11.568.000 9.679.093

3J39.76097
65.02.03 4.196.000 4.196.000

98
65.02.03.0] 1.173.000 1.173.000 851.773

99 lnvolomonT pretcolor

@
-^- . . - l - -  

t - l  lnnl

65.02.03.02 3.023.000 3.023.000 2.287.987
100

65.02.04 2.580.000 2.580.000 1.987.502'l0l
55.02.04.01 2.580.000 2.580.000 1.987.502

102 Involomonr seculluul ll ller lul

- . , : rx-a-{ ^^,J^{ i^ ik i l  ^ ' i^  ^n,^l  
l ' .1 l f 65.02.07 3.949.000 4.752.000 4.51.l.831

451331
'103

I  tvulv l
-- f- 65.02.07.04 3.949.000 4.752.000'104

65.02.07.04.4 2.559.000 3.405.000 3.210.797
105

tornOnrcpeiiot - C"nltul Jud"leq! !9 R".rrse;i Asist. 65.02.07.04.8 r.390.000 1.347.000 1.301.034't06 lnvo
65.02.50 30.000 40.000 40.000

107 I  uvl  I  lEl  l lut  l t  rvurvr I  rvr  r rvrv l

66.02 515.000 't.129.500 1.127.423
108 )onorqre tro. ru)rt

r r i  l rd l l0 rd 1l1l 66.02.06 515.000 1.129.500 1.127.423
954:333109

Soitole qenerole
, !  - -  - : - l -  ^--r- . .1 

l^  
^- l^r^-+X 

Ai^ 'J i^^ C^- ia lX I

66.02.06.0.| 340.000 954.500
|10

66 02.06.03 175.000 't75.000 r73.090
111 u l ll l u ! l l l leqL_u-wrs - ver r.lYLli9lilll3jlY l]laY-Cuhur6, 

recreereti religie (rd.ll3+rd.l20+ril.l22+rd.'1231 --
Servicii cullurole {rd.l l4+rd.l l5+rd.l l8+rd.l l9} -

67.02 6.3't3.000 6.395.000 6.303.151
112

57.02.03 4.696.000 4.8.l4.000 4.732.770
l le

57.02.03.02 560.000 560.000 555.764'2A%.399

r.256.685
lz4.71a

il4 Biblioteci publice
Muzee {rd.l l6+r<

comunole, ordsene$ti, municipole - Biblioteco
67.02.03.03 2.503.000 2.563.000
67.02.03.03.A 1.265.000 1.265.000

117
,. rvtv4ss ]jl:1=- jlvll:::::-l] "' _

_l[uz_e_e__r{q19!Ll!9919q!___
67.02.03.03.8 1.238.000 1.298.000
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. rd. Denumireo indicolorilor
Cod Credite bugelore

definilive
lteil

7.126.000
7.126.000

35.000
35.000

1.488.38.l
47.000

43.718.891

747.244
24.431

5.511.729

67.02.03.08

Alte servrcii culturole - Centrul Culturol UNESCO "lonel Perleo"

Alle servicii in domeniile culturii, recreerii

qggrdotd persoonelor l27l ---
entt ocoraorc pers Win vdrstd - DC,a"S.pi. - Cdmin Persoone V0rstnice Bolociu

ocorilorO perloonetbrin vorsld - D.G.A.S.P.C, - tqnrll le5gqlg$El1gellgrbqii-

Sociold

in cqz de involiditote - D.G,A.S.P.C. - Centrul de Recuperore
NeerqleleIe
Movilo

Alte cheltuieli in domeniul

IV. SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, MEDIU 5l APE lrd.l39+rd.l4ll

.147+rd.l50l
economice, comerciole gi de munco lrd.l45l

qg:!e!Fi9g9!q i,n .94!9rv9!id&l9i,Q9.A!&9--l9dr! lig
A-sistenid soc'rold in aoz de involiditole - D.G.A.S.P.C. - Cenkul de

30.094.0.l9

68.02.05.02.A
68.02.05.02.8

1.1'11.000
rr.7o0.0oo 11.768.673

136 i Alle cheltuieli in domeniul

70.02
taozsia

comerciole (rd.l46)

(rd.l49)

11.000.000
iloooooo 10.417.000

18.137.475

l. SERVICII PUBLICE GENERALE lrd.l58+rd.l6ll
exlerne (rd.l59l

Autorildti executive
(rd.l60)

51.02.01.03 6.920.000
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. rd. I Denumireo indicotorilor

164

lll. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE {rd.l67+rd.1701
Sdndtole (rd.

Servicii medicole in 9$itglgjgfstglrd b?I

A:LgulquLgsl{e{o s-ege!ql(. t 4 |
4$!e_$o !eqgLq,$ coz de !9!!eli111q! p!!lsl1 !rc1!72!, dlA)

174 4si:ledq:ee!-qF!edry-lq!l!!e,9rcgill!.G3!!€'
175 rv. sERVrcr DE DEzvoLTARE PUBLrcA, toculNIEL4Eql! Jl4lF_[IqlZqL___

_lrqreElsre4rylvrlr9lzl
Reducereo controlului poluorii

49N,91!Eq !fq.ve +rd.l80+rd.1 8 51
economicq comerciole gi de munco (rd.l80l

si comerciole (rd.l8l)

!1ggfgn_e_qg dezv_-o]lglq reg!9!q!jL:g!E!q
Irqr'_sp94qr{r!.19q}
___Tronspod rutier {rd.l84)

Drumuri 9i poduri
r!€ ncllgltqgercrnllqfd. 19!L__ _

Proiecle de dezvollore mulf iluncf ionole
VII. EXCEDENT/DEFICIT

Deficit
Deficit ul de dezvoltore

Gadile buitetore T-Ciiune uug*ore
in'rfiole definilive

lleil

9.000

1.235.000
645.000
645.000
645.000 

"

1.335.000
257.000

't35.000

135.000 257.000

10.548.000 24.678.OOO
8.987.000 9.223.000
8.987.000 9.223.000
8.987.000

814.000

1.097.000
1.097.000

4.436.000
4.436.000
4.436.000

Pldfi efecfuote

lleil

162
163

54.02.50

68.02.05
68.02.05.02
68.02.05.02.D

80.02.0].. l0

uq5__99_0
135.000

584.729
159.598

283.533
283.533
283.533

9.723.401
9.723.401

323.564
323.564

4.427.771
4.427.771
4.427.771

----"1-s7.oz"_-_-l
87.02.05 747.000*go.u --- -T- -4'+36.000

99.02 4.436.000
99.02.97 L 4.436.000

lrd.164l

69.02
74.02

2.978.500 2.065.950

14.358.000 t 9.723.401

Prevederi bugetore
inifiole

lleil

23.107.500I. VENITURICURENTE
00.12
00.13
30.10
30.10.05
31.r0

C. Venituri nefiscole (rd.4+rd.9)

- - 
qr. ve!1!9lLdhgqp!9lqle]'d!rtd.1l-
Venituri din_proprietolq i4.6I __

Venituri din concesiuni si inchirieri

43.705
43.705

1.000 200
Veniluri din dobdnzi {rd.8)

Alte venituri din dobdnzi
C2. Vonzdri de bunuri gi servicii {rd.]O+rd.2l+23)

I.000 200
53.758.800 49.086.725

49.037.444
Venituri din prestdri de servicii gi olte octivitdfi (rd.ll lo rd.20l

31.10.03

23.048.500 53.708.000
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Denumireo indicoforilor

Toxe si olte veniluri in invdldmonl
de servicii

osislote

VenituriOin contl nncfreiore iu tnstilutete Ae rneaici44lggqllq dtl rVrngq!9tq-19!e lo bugelglde slol

{!!erAiry:LqrAp@It"99tttlr! jlllG".t^41
Diverse venituri lrd.22l

Alte venituri
Tronsferuri voluntore, ollele decol subven lrd.24+rd.25+rd.26l

Vdrsdminle dln <Je furiitionore pentr-u flnon de dezvollore o

Vdrsdminte din

SUB ori nrc Nrwr nr AD/v,tNBrMftEt PUBItgtlrd,?2!!4.3U

I. VENITURI CURENTE (rd.42I

C. Veniluri nefiscole (rd.43+rd.48)

Venituri din concesiuni si inchirieri
lrd.47l

Alle venituri din dobdnzi

-- -- Ie€s!s119-Y9!r!qulllvslq!qQ{
uertqr Qjl plqglqlqe lgrvlcii _-

?'t

-prevEoeii 
ougefore 1- F

inifiole
{leil

340.000
460.000
562.500
488.000

40.000
40.000

bugetore Trrc'osari-reotizoie
delinitive

lteil lleil

1.842.330
119.988

22.415

49.250
49.250
129.618

12.430.997
\0.676.382

614.333
601.576
538.706

43.905

43.705
200
200

48.957.107

--le-t 4!,-

1.842.330

33.10.30
33lo3l  

-

33..l0.32
33.r0^5-- 

----

33.10.08
33.r0..l3
33.10.16
33.,l0..l9
33.r0.2]

36.10
36.,l0.50
37.10
gz.'10.01 -

5z.ro.og- 
- -

37.10.04
00.17
00.r8
42.10

43.10.09
43..|0.10
43.10.14
43.,l0.15

00.t2
00.t3
30..|0

31.10.03
00..l4
b-sro

2.472.000
r20.000

9.000
25.000 25.000

370.000 r.914.000

_q_04.-000__ 1.177.000
40.000 74.000

1.000
1.000

18.000
18.000 49.800

isBooo--T: '188.000

238.000

12.700.000 41.154.000
5.SOS.OOO

t9
20

DE

26
n

N

43
44

3l

281 I 16.484.500

614.500
652.500
562.500

53.61.l.800
41.000

2.000
2.472.000.l20.000

-" sooil
119.988 I-- 

5.344---,
-:-l??4ll__t

instituliile

qtto.ot i 488.ooo
45.10.01.0]

2.224.500
t57o.00o-
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67
6B

70

Prevederi bugelore
inifiole

lleil

Prevederi bugefore
definitive

fleil

lncosdri reolizote

(leil

6.700.554
1.648.il2
'1.177.000

s2.567

129.618
129.618
129.618

601.576

601.576
601.576

l. VENITURI CURENTE lrd.73l 00.02

C. Veniluri nefiscole lrd.74l 00.12
00.14
37.10

(rd.78l
DE U ALTE NlVELE ATE ADfrI|NETRA
de lo de stot (rd.80)

#nau:"arr zua*"fra" oA*oltoi;-nEionora fra.es*raoof 
- 

-----
Sume primite in contul pldlilor efectuole in onul curenl - l1?- - lYl{:- Yl

238.000

238.000
238.000
238.000
522.000

62.000

460.000
460.000
488.000
488.000
348.000

r88.000

188.000

652.500
j--'_--oszsoo*_
l-_ ----

...- .+

188.000

601.576

62.000

-su[edr|{e le jlle qqqinFlqlt1r!!?I _-
Subvenfii de to bugelele locole penlru tinonforeo cheltuielilor de copitolin domeniul sondtdJii 'ii-li 

.lU

surur pRtttlrr DE LA uE lN CONTU_L PLATILOR EFESTUATE (rd.84l -1: l: ^,

41.154.000
6.76.l.000- -"ftr4ooo "

304.000 i ].177.000

Venituri ain contrqctele incheiote cu DSP din sume olocote dg]g!. gq!! ge-.lgl

Venirr-,ri ain contr-. irrcfreioleiu OSp ain sume olocote dllfglqglg-pfopl qq {VtrySllqqii
Venituri din contr. incheiote cu lnstitulele de medicind din sume olocote de lo

de servicii si olte octivitdli

(rd.63+rd.64)

DE U ALTE NIVELE AtE AD/vllNlSTMflEl PUBL4CE lrd-67)

43..l0.09
43lOlO

37.'l0
s7-.toJt
sz.ro.o3 238.000 - 188:q0!_ l- !22 619

__ !!.eq2,9!q _ ]___147!.0qq
15.962.500 I 12.176.000

188.000 129.618

522.000 I 652.500

45.10.0r

518.000
Srs,ooo
518.oob

q!.oe?.80!
4.754.000

39.554.000

. rd.Denumireo indicolorilor

I. SERVICII PUBLICE GENEMLE (Td.3I

(rd.7l
g1llgq-ejlibtfln nivel {rd.8}

{rd.9+rd.l0}8l
t t
lo 

-1i - Liceul Tehnoloqic Speciol ,,lon Teodorescu"

Credife bugefore
inifiole

lleil

Credile bugelore
definitive

lteil

50.10
54.10
54.10.10
63.10

508.232
508.232--59.951125 -

-qj20.694

4.520.694
4.52Q.694
3.219.660

, . f

f'pesrq!- "flv1l-qdejgen dg Bellrse ti 4:!:ledq E4welip!4a

65.10
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Cod Credile bugelore
inifiole

lleil

Credile bugetore
definitive

(leil

Pldliefecfuote

(leil
Nr. rd.

"--a

indicoforilor

Sdndlote lrd.l2 66.10 22.962.000 55.495.000 49.707.3s2
lt

66..l0.06
oeto.ooot

DO OA' OOO s5 495 000 49.707.352
ID Servicii medicole Tn unitoli sorutore_cu polu_Urd.LJjrc.!3,_

_ Spitole gene gn[qlgp-g4o 
-- 

i-
22.787.000 55.320.000-l75.ooo 49.534.262

t3 l
tll

173.09066.10.06.03 175.000
___ \rnilul illg$glgllvrv - ujLll1:: inp,Ellly llt=,"y :=::tij:'l:a',, , ,'y

Frtt"ro, *.t""t" ti religie lrd.l6l
Servicii culturole trd.l7+rd.20)

6t ; to 4.783.000 4.973.E00 4.863.850
:_-l 67.t0.03 4.783.000 4.973.800 4.863.850
to

171
m---l

67.r0.03.03 2.548.000 2.677.000 2.587.647

67.10.03.03.A 1.290.000 1.295.000 t . tov.6tv

6Zromilf-T 1.258.000 1.382.000 l .3 l t .6 ' /6

Alie servicii culturole lrd.21+rd.22+rd.23l
Bdnulescu"Alte servicii culturole - Biblioteco

i\tte serv'rcii cultuiote - eent1qb3dlg gqlggrvglgg lqfoiryrgpqlulturii Trodifionole
; '  . i  . . ! '  - . . . - ra- . - - l -  

-^-L-, ,1 - , ,1. . . -^ l  
I  l f , l rCan tr l^^^l  D^, lMn

67.r0.03.30 2.235.000 2.296.8Q0 2.276.203

21
n

67..|0.03.30 A 562.000 565.500 559.889

57.10.03.30 B 783.000 82].000 E 1E.269
s98'o4567.10.03.30 c 890.000 910.300

ZJ

4q!g!g4iLssl9!quq q99910 llq9-t$'49{gg4r -
Asislenlo ocordold persoonelor Tn vdrsid (rd.26+rd.2fl

68.10 7.858.000 870.000 86t.232

25 68.10.04 i
::'::_-'_--'_T

'1.949.000
1 n70 nnn

26 te_qqo_r!glg!9E9gl9lqr-1!j0rst0 - u GA5. P. u
Li gse rd@fgqeg|elq nrqlglq-D..g jl&q
sociold in coz de boli si involiditoli (rd.29l

- Comin Persoone Vdrslnice
uu, tv,va h I

681004 B 
--- 

i
q o10 000

28
6E.10.05.u2

-----E-ri--o ndR--
29 Asislenlo sociolo In coz oe Invollollole lro.Ju+ro.r
30

----nsistenta 
sociolA itn ioz de involiditote - D.G.A.S.P.C. - Centrul de tn Sociold 68.10.05.02.A 3.278.000

58.10.05.02.8 1.76.l.000
3t
n

Asislentd sociold in cqz de involiditote - D.G.A.S.P.C.- Cenlrul de Recuperore Movllo
867.232

unlloll oe oslslenlq r'realco-soLluru -_Ler il u eYlllDrYllvl:rY:l!::jl1llYl" .'-l=lill-'llll,!Y
79.10 613.000 619.500 595.401

lY.  AL I  l \ . , | \a l  E\. \J lrvtvl lLE l l  u,oa,

- t - -2- . . tL. . -2 ^r . .2^2t^--^ t - )  D cl 33.10 613.000 619500 595.401
34 _ AsryUlqq.gllllqrgld

rniul ooriculturi i lrd.36)
lomero Aqricold Judefeond

83.t0.03 613.000 619.500 595.40]

9:l
83 rO 03 07 613.000 619.500 595.40]

e,A Comere o_g_rico
96 10 602.000 602.000 498.866

37 YII. E,\LEUEIII/UET--lx-ceiGnf 98.10 498.866
?FI

198.10.96 ---roz:o-oo- 498.866
39 Excedentu I secliq41l lglgrylgn glq- DefieF-

602.000
40 oo ln oA 578.000 578.000
4i __ Deticitt{l s€qlurul oe Tunqlonore

99.10.97 24.000 24.000
42 uellcllul secllunll qe aezvollQle -3e.+rO.odf 66.365.800 60.33I.567
43 CHTLIUIELI -  )ELIIUNEA UE TUNL

50.10 5t5.000 518.000 508.232
44 StRVIgII PUbLILb (,ENEKALE tTO.I+J'

54.10 515.000 518.000 508.232
:i:_:::,:i::__r::i: 

--Servicii pu _Eticeiofr-uniiore Oe eviAerld a persoonglor - Oirectio Lu44gg!g lglvideffp o Pgqggl"q - 54.10..l0 515.000 518.000 508.232
46

63.10 38.282.000 65.228.300 59.227.934
47 3 Sst OOO 4.754.000 4.520.694
48 lnvd trd. i s51 000 4.754.000 4.520.694
49 1nv6fd--lnvd ll] nNg!I9.59r

,5,l+rd.52) q5,J9q2.04 __
65..l0.07.04 A
7<rnninan 

-

]__ -*
a o(1 nnn a754 000 4.520.694

(n lvr ,vr 'vvv

I 2.560.0!0 _
+---,-
l_ 3.406.000 3.219.660

5t eciol ,lon Te-odorescu" 
-- r 391.000

.l.348.000 l .3u LU34
52 InvolomonT speclol - Lenlrul (Je

66.10 22.478.000 54.818.500 49.105.776
53

Servicii medicolein u 66.,l0.06 22.478.000 54.818.500 49.105.776
48.932,68654

55

t6
66.10.06.0.l 22.303.000 54.643.500

___ JPrlLle g9llellll:Jy.l-ilYrJu::l:Yll vs v' Ys' ',v *

- --ur,rtqi,rueq!9*qe!-isl" *9!!ql de 4:istengs-e!iqe,-gqqeLqL!e4i!:'!l{9-- - 66..l0.06.03 175.000 175.000 173.090
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. rd. Denumireo indicolorilor Cod Credite bugelore
iniliole

(leil

Credile bugetore
definilive

lleil

Pldli efectuofe

lleil
c 3

A
d A40 000 4.785.800 4.734.232

5/-ER 
l-5tl

60 
-'

_,-c_u!r{q.!egE9re $ relgFIlojlgr _ --- +
__ seryicLrygllygl9lq,s_eltd.6?l 67.10.03 4.640.000 4.785.800 4.734.232

67.10.03.03 2.420.000 2.524.000 2.490.029

Muzee - Muzeul 67.10.03.03.A 1.200.000 1.205.000 1.179.934

67.10.03.03,8 1.220.000 1.319.000 r.310.095

62
63
64
65
66
67
7;

lv lu4gE -  l t lv4svl  Jvvslsvr t- 
Llte servrcii culturole-(rd.6flo-rd.65J

Alle servicii culturole - Bibliofeco Judeleond "Slefon Bdnulescu"---Alte 
senicii cutturole -lgdlulg-er'lu qg5grvg-eq t1|lgn)9yq99!g!191Llrgq4l919!q

ffiul Culturol uNEsco "lonel Perleo"

'idbriffi"fo;.i"ro rro^oz.a-zo+raz4l - 
-- 

----------
4!E!9!19 g.grdglq i9p9s!9!9@_ygl!19id.68+rd.6e) - -.----=-nsnienla qcordolg peraoqnelor in v0rslgi-_4.G4!4-9grn!n PSEgglglq!s!89,q9!qqL--as'Lstcntd;cnrdol6 oersoonetorirl vOrJld - D.G.A.S.P.C. - Comin Persoone Vdrstnice Fierbinli

7.r0.03.30 2.220.Q00 2.26r.800 2.244.203

67.10.03.30 A 562.000 565.500 559.889

57.10.03.30 B 783.000 821.000 818.269

57.10.03.30 c 875.000 875.300 866.045

68.'10 7.2r3.000 870.000 867.232

68.',|0.04 1.949.000
68.10.04 A 1.079.000

69 68.10.04 B 870.000

70
71

lV. ACTIUNI ECONOMICE {rd.76l

68.10.05 4.5v4.UUU

68.10.05.02 4.394.000
68.10.05.02.4 3.278.00072

Tg'i4
;F

IJ

68.10.05.02.8
'1.il6.000

68.10..l2 870.000 870.000 867.232

79.10 613.000 619.500 595.401

83.10 613.000 619.500 595.40.l
595,40r76

77
Agricullurd, silvic_ulturd, piscicullurd ti vQndfoore lrd.77l- -

A l+^ 
-lr^lr, 

,i^li i^ ,.1^h^^!, ,l aarirt tl\ tii ltA -7Al 83.10.03 613.000 619500
R? lo n3 07 613.000 619500 595.40]

L6_ I ,-" -_ 
Lomere Ugf lLole - LUI I ICI U A9I l lulu Juuslvsr ru _____.-_

VII. EXCEDENT/DEFICIT
t--qggoen1 

-

, Excedenlul secliunii de funcfionore __ _
I oeficit

Deficitul secliunii de func
E]:lELTUINT:SEETIUN-EIDFDI

96.10 578.000 578.000 498.866
79
80
sr
82
s3

98.10 498.866

98.10.96 498.866

99.10
tgro.% 

- 578.000
szg.000

578.000
578.000

t.ztz.wu 664.500

63.10 1.272.O00 864.500 731.194
85
86
f l '

ot

s8-

l i l r . CHELTUIELI SOCIAI-CULTUMLE lrd.86+rd.89+rd.96]
Sdndlole {rd.87}-senkii 

med'rcolein sonitore cu {rd.88)
de Slobozio

66.I0 484.000 676.500 60t.576

66.10.06 484.000 676.500 601.576

66.10.06.0] 484.000 676.500 601.576
143 nOO 't88.000 129.618

89
9o
9r
A2
05
%.;;
YJ

%

Culluro, recreere si-Ct'rci'r 
culturole lr

rllgle_lrO.YUl

91+rd.94l 47 ln oq 143.000 188.000 129.618
67 10 03 03 128.000 't53.000 97.618

67.10.03.03.A 90.000 90.000 89.885

Muzee - Muzeul Judeteon
Ate servicii cutturote lra.SS)

ffiablonelPerleo

67. t0.03.03.8 38.000 63.000 7.733

67.10.03.30 15.000 35.000 32.000
67.10.03.30 c 15.000 35.000 32.000

Asistentd sociold in coz de boli si involiditdli (rd.98l
68.10 645.000

97 68..l0.05 645.000
68.10.05.02
68i0.o5.023

645.000
6Zrooo98 Asistentd sociold in coz de involidilote (rd.99)

99
m0
lol
102

flafirit

96.10 24.000 24.UUU

99.10 24.000 24.000

pagnaDeficilul sectiunii de dezl'ohore 99.10.97 24.000 l__ __ 4,900



III. BUAETUI IMEAMT DIN VENffURI PROPRII
Denumireo

B

I. VENITURI CURENTE (rd.].II
C. Veniiuri nefiscole (rd.l2)

!?_vszst_{e_Qqqti;l_!9lrE! (rd. 19{qlq) __

00.02
00.12

14
33.10

Prevederi bugefore
iniliole definitlve

r.491.000
1.491.000
1.450.000
1.450.000

41.000

Incosdri reolizote I

39.755

L203.63.|
1.163.876
'1.163.876

39.755
39.755

i33.r0.r3
137:'lo

_ iqag.q_ __ ___,_,_-_=_t_ 4r.000

C. Venituri nefiscole (rd.4)
100..|4
l ' ;- --

lrr. ly-_
l l .qrnr l
27 In

l" ' ' ' "

1.491.000
1.450.000
1.450.000

41.000
4loo0

DE

1.203.631
1.203.63.l

in vdrstd - D.G.A.S.P.C.(rd.5+rd.6)

SCnifOtrdfZ+rOZOf -

Credile bugelore i Credite bugefore
iniliole definitive

63.10
68.10
68.10.04

68:10.048---

05.02

98.10
98.10.96

68.10.04

Pldti efectuole

-16

17

Denumireo indicotorilor

- TOTAL lrd.l4l

ocordold

Excedenl
Excedenlul

CHELTUIELI.

---45 452.604

747.2{,

?0
21
n

_l - -!.49!qqq
i  1.491.000

747.239

515.638
isr.6oi-

ocordold irn vo rsit-- o a"q. s pc. t ro.ie +ra. I 9)



IV. BUGETU CREDTEIOR INTERNE
Denumireo

-- 
Co* 

"- 
[eredite 

bugeiore 
iiniliole

L

(leil

Credite bugelore Pldli efecluole

lleil
definitive

lleil

I

lll. cHELTUIELI SOCIAt-cULTURALE (rd.l5l
Sdndfote lrd.l6l

2.762.340
2.762.340
2.762.340
6.944.410
6.944.410
6.944.410
6.944.410

2.762.340^2-i6ii.34o

6.944.410
6.944.410

Servicii medicole in unitdli sonitore cu poturi {rd.l7)

ECONOMICE
{rd.20)

Tro nsport r utier lr d.211
Drumuri

22
23
24

VII. EXCEDENT/DEFICIT

_ LeJLQL{*flLuryt_Qedezvollore

6.944.410
6.944.410

9.706.749
9.706.749

__ 1,- _ 2,7e94?-

-- 
- 
---T-- ztoz.gqo \ ztoz.zna-:---T--- -[7 6;,n 40- 1- 

- - - z t ozs4o--+-" 2t6z.d4o 
- 
1--- z.lozsqo

2.762.340 \ 2.762340
5..%!.410__) __ _ i,9. !4.!ry
6.944.410 I O.gqqArc
6.944.410 I 6.944.410
6.944.410 I 6.944.410

III. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (Td.3I
Sdndfote lrd.4l

sonitore cu
66.07.06.01

ECoNoMlcE (rd.7l

___!q!:p_ort4ler (rd.9) ,-_ _

84.07
84.07.03

.07.03.0]

84.07.03.0.l
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Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

 

 

    

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea execuţiei bugetului general  

al judeţului Ialomiţa la trimestrul I, anul 2015 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 3377 din 22.04.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

Examinând: 

- Raportul nr. 3394 din 23.04.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

- Raportul nr. 4447 din 27.05.2015 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură, 

În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul I, anul 2015, 

conform anexelor nr. 1-5 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. 

 

Art. 4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

                    PREŞEDINTE 

           Vasile Silvian CIUPERCĂ                                     

                                                                                                      Contrasemnează, 

         Secretarul judeţului Ialomiţa 

                    Adrian Robert IONESCU 

Nr.37 

Adoptată la Slobozia       

 Astăzi  28.05.2015                                                                                                                                               Rd/Oc                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                        RC 



ROMANIA
coNSrLruL JUDETEAN TALOMTTA

ANEXA NR. 1
LA HoTARAReR ruR. DrN .201s

EXECUTIE BUGETARA LA TRIMESTRUL I ANUL 2015
BUGETUL LOCAL

- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
-LEI-

DE N U MI REA I N DICAT O RI LO R
PREVEDERI
BUGETARE

ANUALE

PREVED ERI BUG ETARE TRIM.
I

lrc.asAru

31.03.2015

0 1 2 ,

' t  03.166.000,00 25.533.000,00 30.442.7',t2,00VENITURI

4.613.000,001 VENITURIPROPRII 259.000.00 128.968.00
din care:

4q9,qq0,00

160.000,00

16.02.02.01 lmpozit pe mij loacele de transport detinute de persoane
fizice
16.02.02.02 lmpozit pe mij loacele de transport detinute de persoane
jurrdice
16.02.03 Taxe gi tari fe pentru el iberarea de l icenle 9i autorizal i i  de
fu nctionare

9q.000,00

I
11.637,00

22.675,00

70 988.00

1qq0q.00

50.000,00

40.000,00
30.02.05 Venituri  din concesiuni Ei inchir ier i 3.715 000,00 157.000,00 22j58,00
30.02.08.02 Venituri  din dividende de la alt i  olSti tori 227.000,00 T
33.02.50 Alte venituri  din prestdri  de servici i  9i  alte act ivi t i t i  10.000,00 2.000,00 1.469,00
36.02.50 Alte venituri

2 corE SiSuur DEFAacATE DrN lMpoziTUL pE vENrr

r 1,0qq-00

I g+.z85.ooo,oo

- I 41,00

9.350.000,00 ' 
"841424,0017 7!? qqq00

17.083.000,00

i 01.02.91 Cote dglalc4.e!411pozitul pe venit
04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echil ibrarea bugetelor locale

4.750.000,00 4 908.913,00

4.600.000,00 4.936.511,00

oz.gas.000"0o3 SUME DEFALCATE DIN TVA 20.810.000,00 13.843.000,00
din care:

11.02.01 Sume defalcate TVA pentru f inan{area cheltuiel i lor
descentral izate la nivelul iudetului 25.453.000 00 e zcro ooo cn 6252f)n"on

asistentd medico-sociale
42.02.44 Subventii din bugetul de stat pentru finan{area camerelor
aoricole

29? qqq-00

500.000.00

+ suevENTil DE LA BUGETUI Oe SrAi
, 42.0221 Finantarea 9rep!{i lor acordate persoanelor q!!

42.02.35 Subvenli i din bugetul de stat pentru finantarea unit5ti lor de

arzrq0o,!o
2222000,00

7.591.000,00

8.185.000,00
7.997.000,q0

50.000.00

7.824.493,00
7.64q.49!pq

50.000,00

1 38.000,00 126.000,00

6 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE -37.149.000,00 13.071 .000,00 -1 .199.173,00
37.02.03 Vdrsdminte din secliunea de funclionare pentru finanlarea
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-37149,0!qq0 13.071 1.199. '173,00000,00

T

D E N UMIR E A I N D IC ATQ RI LO R
CREDITE

BUGETARE
ANUALE

din care:
credite

hugetare
destinate
stingerii
pld{ilor
restante

CREDITE
BUGETARE

TRIM.I

PLATIEFECTIVE

1..

31.03.2015

U 1 a

CHELTUIELI 103.166.000,00 25.533.000,00 19.990.724,00

51 02 01 03 Autorititi executive 5.333.000,00 1.555.000.00 1 .0't 4.30't,00
: r!e!lqp! de petsqlql
- bunuri gi servicii

3.827.000,0!
isooooo,oo-

930.000.00 746.315,00
625.000,00 268.736,00

-7so,oo-plilielggluale in ani1 precedelli Slleqlpelalq i! qn lurent- CJI l
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DE N UMIREA IN DICATORILOR
CREDITE

BUGETARE
ANUALE

din care:
credite

bugetare
desfrrate
stingerii
pldlilor
restante

CREDITE
BUGETARE

TRIM. I

PLATT EFECTTVE

31.03.2015

0 1 2 t3 5
54 02 Alte servici i  publ ice generale

54 02 05 Fond de rezervd bugetard ta dispozilia autoritdlilor locale
- !o@uri de rezervd

54 02 1O Servicii pubtice comunitare de evidenld u p"rrour"lo, - biireclia
Jude[eand de Eul$e!1p 3lgfqqlplpr lalomila
- transferuri  intre unitdt i  ale administrat iei publ ice

SS OZ fra!4cl! !d OaEiia puOtici 9i imprumuturi
- bunuri si serviciivv, ,ur  I  v,  vv,  v,v, l

- dobAnzi-  uuudi lz l

- rambursdri de credite

:6o ozoz apiiary laqg lr,tititar.tuoelean unmila 1
- bunuri gi servici i

6.509.000,00

s sgo ooo,oo
5 960 000,00

549.000,00
949.0q0,00

liEqonQaq
20q0qq.q0

1,O00,0q9p0
! q50.0q0,00

@o.opg,oo
276.000,00

1 .1 65.000,00 165.000,00

1 000 000,00
1 000.000.00

165 000,00 , !65.000,00
1q! !q0,oq i 1qq.!qq,00

1.800.000,00 r . i io.og6,00
30.000,00 24 628,00

170:900,00 1 12 0qq,00
1.600.000,00 1 6q0-!qq,0q

!411E
77.035,00

61 02 Ordine publqlsi sigurant" 1etio!9!4

iot oz os Proteclie cwiisi protect*iilra incendiitor - Inspectoritul
perytru Stlyap d.e Ugentd
- bunuri 9i servicii

61 02 05 Proteclie civita gi proteclie contra incendiilor - Consitiul Judelei
lalomi{a

QunulStreryLql

61 02 50 AIte cheltuieli in domeniul ordinii oublice si sr, nationale

-*:l
120.000,00
12O0O0pO

l
l

30.000,00
an nmn l

110.000 00

I

=
l
I

1e.999,00
19 000,00

5.099100
5,000,00

24 000 00

12.139,00
12. 1 39,00

:

48.000100 12.139'00

11q0q9pq

11 .375.000,00
l

24.000,00

3.153.000,00 2.731.031,00

65 02 03 01 invalamAnt pregcolar
- asistentd sociaid

@.099,00
168.000,001

1 gry q90,00 261.837,0e
j]13jq00!00 261 .337,00

)9s olos 02 invdlamdnt p1rne!
- asistentd socialS

3.166.000,00 ]
3.166.000,00

609.531,00
609 531,00

830.000,00
830.000.00

Teodorescu" Slobozia
- transferuri intre Lrnite

65 02 04 01 invdtdmAnt secundar inferior
- asisten!5 sociald

65 02 07 u inveliiAnl special - L'rceil renio,iogic Special ,,ton

ale administra{iei publ ice

aaaoo.@
2.561.000,00

]
I

3.034.000,00
j!34.oo0po l

502.390,00
502.390,00

aql.ooo,oo
441 non nO

1.020.000,00
1.020.000,00

1,919.099,00
1.020.000,00

pldti efectuate in anii precedenti si recuperate in an curent- CJI 0,00

65 02 07 04 lnvdldmAnt special - Centrul Judetean de Resurse 9i
Aslstentd Educationald lalomita 1.376.000,00 349.000,00 ' 339.000,00

transferuri intre unitdti ale administraliei publice 1.376.000,00 349.000,00 l 339.000,00

65 02 50 AIte cheltuieli in domeniul invdldmAntului
- altercfreltuieli

70.000,001
70.ooo,0o l

-1.227,00

plSti efectuate in anii precedenti si recuperate in an curenf CJI 1.227,00

66 02 Sinitate
I l

952.000.00 450.000,00 450.000,00

66 02 06 01 Spitale generale 700.000.00 400.000,00 400.000,00
transferuri intre unitdti ale administratiei publice 700 000.00 400.000.00 400.000,00

U nitd{i medico-sociale
intre unitS[i ale administratieLpub!!ce

66 02 0q 0q
, - transferqri

=

252.000,00
252.000,00

q0 000,00- 50 000,00
50.00!,00 50.090,0q

;67 02 cqlgg, r99l9erc iLlg!9ie 7.4!.09!40 1.878.000,00 1 .458.359,00

67 02 03 02 Biblioteci - Biblioteca Judeteand ,,$tefan Bdnulescu,, lalomi[a 551.000,00 130.000,00 123.000,00
- transferuri  intre unit i t i  ale administrat iei publ ice 551.000.00 130.000,00 123.000,00
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DEN UMI REA IN DI CATO RI LO R
CREDITE

BUGETARE
ANUALE

din care:
credite

hugetare
destinate
stingerii
pldtilor
restante

CREDITE
BUGETARE

TRIM.I

PLATIEFECTIVE

31 .03.2015

0 1 2 3 5

67 02 03 03 Muzee - Muzeul Agriculturii Slobozia
- transferuri  intre unitSl i  ale administrat iei publ ice

67 02 03 03 Muzee - Muzeul Judetean latomita
- transferuri  intre unitEr{ i  ale administral iei  publ ice

1 394 000.00
1 394 000,00

1 .516 000,00
1 ql^ nnn nn

67 02 03 08 Centre pentru conservarea gi promovarea iuiurii tradi[ionate
- Centrul Judelean pentru Conservarea gi Promovarea Culturii
Tradi[ionale lalomi[a 905.000.00

, - transferuri intre unitdti ale adqllellqlgj publicg r 905 000,00

67 02 03 30 Atte servicii culturale -Centrul Cutturat LJNESCO ..lontel
Perlea,, 1.473.000,00
- transferuri  intre unit i l i  ale administral iei  publ ice IZZS.OOO,OO

lrar g] pZolspot
- alte cheltuieli 35 O0O 0q

.a t O zlA S e rvQTlgji g i o a se
- alte cheltuieli '  r. lzg 000 ool

R1 nnn nn- Oururri Si servicu
- alte cheltuieli 60 000,00

- cheltuiel i  de persona 492 000.00
- bunuri 9i servici i  220.000,00

68 02 05 02 Asistentd sociald in caz de invaliditate - DGASPC 32.222.000,90
- bunuri 9i servici i  228.000,00
- asistenl i  social6 31Sg+.OOO OO

oB 02 os 02 Asistenld sociald in caz de invatidit"t" oinspc:- centru ae I 
- 

]'ingrijire gi Asistentd Stobozia I Z.AS9.OOO,Og | ]
crrglgieriogpglqgEl _ -T tzqog.pL l

t?liBB:BB
T T

. - transferuri intre

-aa oz os oz e.;r;tiii{a sociald in caz de invatiditate -oCnspc- Centrul de I
recuperare neuro-ps 1.319.000,09) -

5gq 0qq00 l

68 02 05 02 Asistenld sociald in caz de invaliditate -DGASPC- Centrul de

- bunuri 9i servicii 769.000,00

68 02 05 02 Asistenla sociald in caz de invaliditate -DGASPC- Centrut de
lecuperar? neuromotorie gi lpggmotorlg 1 128.000,00
. - chqtiuieiide personar I qa qqp,oo l

l
-taa orda Asiiilei{a so,cian pilrylgmrye sicopit- oaasp6= I Lqf ggqqq )
l !le! ie1jte personat j l!6qaoo4
;punu19r sgry,"'!

- transferuri intre unitSli ale aOminGtraliei puUtiCJ f SzOOO,00T
l :p a!! 

"1""!yet" i! ?l1 p,"""d t 
1 f =

68 02 12 tJnit\li de asisfenJ6 medico-sociatd - Centrul ae es*n1a
:lVledico-Sociala FyeQintt :45.000,00- 

- tr Gliate acminiii i i l iei puurice e+--ooooo I ]

i6/ 02 06 servtcr retryroase , i.iii*'*ZirIi - al!e!!91!!l9li r
67 02 50 Atte servicii in domeniul culturii, recreerii gi religiei 141.000,00

31.e90,09 i

68.02 Asigurirj Siasistenti social6 51.394.qqq00 : _ - l

aa.oi.oq nsrs[enla acoraaa persoanenr n varsta -oensPe- Cd.'^ 

- 

l I
lp:t!y!y:pe!sJeg!,.-. .eeegs!, j frlt*# l
i.q-ffi - soooqfl
68.02.04 Asistenta acordatd persoanelorin vArstd -DGASPC- Centrul

lp"ntr!!9rt9g!g tgrttnEtli"tollt, i 712.000,0! i

l
l
l

362 000,00
362 000,00

2ep,ooo.ob 2Bs ooo 0o
289.000,00 289.000,00

saz.ooo.,ob
362 000,00

1s1.000,90
131.000,00

!?9 !90,90
120.000.00

292 000,00 . 199.000,00
202.000,00 199.000,00

683 000.00 iais.sisiT
j!! lqq qq 365.35e,00

81 000.00 -
81 000,00

12.888.000,00 1 11.7qq49!4q

148.000,00 129.073,00
148.000.00 1ref73,o0

272.000,00 i 211.579,00
131 000,00 I ll!.6!7,09
141 .000,00 96.932,00

7.ee7.000.00 7.6i6n6rnd
59.000,00 56308p0

7.938.000,00 7 570.153,00

610.000,00 51 8.635,00
A Aa ia i  i i 382.395,00
t oz.ooo,oo 136240,00

286.000,00 237.127,00
14o.ooo.oo 129 136.00
146.000,00 '1 07.991 ,00

41.000,00 28.823,00
+i .ooo.oo 28 823,00

3.283.000,00 2.778.943,00
2.356.000,00 2.072.399,00

894 000,00 700.433.00
3rooqoo F 1;%l%%%

251.000,00 240 000,00
2s1.oob,oo 27b ooc'oo
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D E N UMI REA IN DICATORILOR
CRffiITE

BUGETARE
ANUALE

din care:
credite

bugetare
destinate
stingerii
pldlilor
restante

CREDITE
BIJGETARE

TRIM. I

PLATTEFECTTVE

31.03.2015

0 1 2 J u 5

)  -173,00

, 173,00

-  DUnUn St Servrcr l

740203 Reducerea 9i  controlul  poluer i i

r ?81!ry,qQ

- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

D E N UM I RE A I N D IC ATO RI LO R
PREVEDERI
BUGETARE

ANIIAI F

PREVEDERI BUGETARE TRIM.
I

ircasAnr
31.03.2015

1 J

VENITURI 43.491.000,00 13.679.000,00 1 .455.962,00

1

4

'i

4O.OZ incaseri din rambursarea imprumuturi lor acordate
403214 Sume drn excedeniul buqetului local uti l izate oentru finantarei
cheltuiel i lor sectiuni i  de dezvoltare

+ZlZ SuUventii
42.02 20 Subvenli i Oe ta Uugetut Oe stat catre Uugetete loiale neceiare
suqLdgqglq!! proiectelor finanlate din FEN postaderare 1.258.000,00

13.971 .000,00

- l
I

1 .199.173,00

3 525,00

54.802,00

54.802.00

4
T

l

45.02 Sume FEN postaderare in contul pialitor etectuate 9i
prefinantiri

45.9?. 01lSl ld u I Eu ropean de Dezvol!{q Beglen4d
45.02.02 Fondq! Sqqial Eulgpqan

l
5.084000,0_0
3.589.000,00
i.+esooo,oC

{qq49q4q-
6osoqoo I

40o.o0o,oo I
I ]

198.462,00_
5e 96q,gg

138.494,00

D E N UMI RE A I N DIC ATO RI LO R
CREDITE

BUGETARE
ANUALE

din ca_re:
crCdite

buoetare
destinate
s$ngerti
pildtilor
restante

CREDITE
BUGETARE

TRIM.I

PLAT EFECflVE

31.03.2015

0 1 J

43.500.000,00 8.079.000.00 1.269.587.00CHELTUIELI

2-Z-27-OOO,OiI
s2.ooo,0o-

z. t s5.0oo,0o

!4949q,00
32.000,00

1.678.000.00

921 .518,00
31.291.00

890 227 A0
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DEN UMIREA I N DICATORILO R
CREDITE

BIJGETARE
ANUALE

din care:
credite

bugetare
destinate
stingerii
pldtilor
resianfe

CREDITE
BUGETARE

TRIM. I

PLATI EFECTIVE

31.03.2015

1 2 J

61 02 r05 e1qt9q!!e clylta S! nr9!9ctia c91trq incendiilor
- alte transferuri

66 02 06 01 Spitale generale

I qq!$qg1 l!!re u n ilgliqlg r9@rqistralie i p u b I ice
- active nefinqnciare

OA 02 Asisuriri qi asistenli sociala

t s.ooo,oo
1q nnn nn

3.14!.q0q00 I :
3:qzo.0q0,qq !

70 000,00

l
3.808.000,00

is.ooo,oo
1e.qqoqq

g.0zo.oqqqq
i !z! lqqqq

698-000,00 300^019.00

68 02 04 Asistenfd acordati persoanelor in vArsti 287.000,00 37.000,00 8.198,00
active nefinanciare 287.000,00 37.000,00 8.198,00

68 02 05 Asistentd social i  in caz de bol i  gi  inval idit i l i 100.000,00 50.000.00
active nefinanciare 100.000,00 50 000,00

68 02 06 Asistenfi  social i  pentru famil ie 9i copi i 3.421.000,00 611.000,00 29't.821,00

- proiecte cu f inanlare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 3.235.000,00 575.000,00 283.317.00
- active nefinanciare 1 RA nnn nn 36.000,00 8.504.00

4 02 03 Reducerea gi controlul poludri i 255.000.00
active nefinanciare ?6q nnn nn

80 02 01 10 Programe de dezvoltare regional i  gi social i {3.280.000,00 632.000,00
- proiecte cu f inantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) 12.980.000.00 632.000,00
- active nefinanciare 300.000,00

84 02 03 01 Drumuri gi poduri 1.177.000,00
active nefinanciare 19.508.000,00 707.000.00 48.050,00

- active financiare 470 000,00

l 87 02 05 Programe de dezvoltare multifunctionale
active nefinanciare

793.000,00
793.000.00

-74q4994!
773.000.00

96 02 Excedent / Deficit -9.000,00 5.600.000,00 186.375,00
98 02 EXCEDENT 5.600.000,00 186.375.00

98 02 97 Excedentul sectiunii de dezvoltare 5.600.000,00 186.375.00
99 02 DEFICIT -9.000,00

99 02 97 Deficitul sectiunii de dezvoltare -9.000,00

Pagina 5/5



ROMANIA
coNSrLruL JUDETEAN IALOMTTA

ANEXA NR.2
LA HoTARAReR nR. DtN .201s

EXEcUTTE BUGETARA lR TRTUESTRUL TANUL 2o1s
BUGETUL rNSTrruTrLoR puBLrcE $rncrtvrrAlrLoR FTNANTATE TNTEGRAL sAU nARTTAL

DIN VENITURI PROPRII

- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
.LEI-

D E N U M I RE A I N D I C ATO RILO R
PREVEDERI
BUGETARE
A,NUALE

PREVEDERI BUGETARE TRIM. I
irucnsARr
31.03.2015

1 2
VENITURI ' t1.477.000.00 3.142.000,00 3.103.972,00

1 VENITURIPROPRII
o,fec!9!!d9t9a!i de EvqQsnlq a PeEgqLelor lalomi{a
Liceul Tehnologic Special , , lon Teodorescu" Slobozia
Centrul Judetean de Resurse si Asistentd EducationalS

1q00,00 _
1.000,00

2r9.q00r00

Jq.qqq,00
73.000,00
3.000,00

i ?us?2,00
1.735,00

Bibl ioteca JudeteanS,.Stefan Bdnulescu., Ialomita 2.000.00 2 000.00 81.00
Centrul Judelean pentru Conservarea 9i Promovarea Culturi i
Tradit ionale lalomita 3.000,00

-
000,0015

Muzeul Aqriculturi i  Slobozia 15 000,00 10.000,00 1.703,00
1 Muzeul Judetean lalomita 15,000.00

Centrul Cultural UNESCO .. lonel Perlea

- 
Centrul de Asistentd Medico-Sociald Fierbint i

I Ca4gra AgryS!4 JLtqgpani lalol11la

20.000.00
150.000.00
50.000,00

40 000,00
15.000,00

50.853,00
1q,600,0!

2 l9l.JBVENT|I PENTRU INSTITUTII PUBLICE
Direclia Judeteani de EviQqqlS a Persganelol lglgrnqa
Liceul Tehnologic Special ,,lon Teodorescu" SlqQgzia
Centlq! lgde{ean de Resurse si Agrstelle EducationalS

, lqbtlotecq Jqdgtea1a,,$!e,fq! Binulescu,, lalomila
Centrul Judetean pentru Conservarea 9i Promovarea Culturi i
Traditionale lalomita

i Itlqzeq! ASrculturii Slobozia

1 \/luzgrt! J1detea1 |a!om!!a
Centrul Cultural UNESCO ,,lonel Perlea,,
Centrul de Asisten!5 Medico-SocialS Fierbin!i

I Camera Agricota luOetedna talomita I

3.087.000,00
165.000,00

1.020.000,00
q9 lqqpq
130.000,00

i?.qqs.0qq49-
54e 0W,00 i

3.034.000,00
l .ezo.ooo,oo I

sst.ooopo l
I

905.000,00
r rq+ qqq,o
1 516:qq0,00 l
I q3 qqqpq l
1 qq7 0!qpq_

500.000,00

131.000.00
362.000,00
289.000,00
202.000,00
30' t .000,00
138.000,00

3.933r000,0!

t165 000,0q
1.020.000,0!

339 0_00,00
123.000,00

120.000,00
!62 000,0q
289.000,00
199,.q00,0q
290.000,00
126.000,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE .
rVirsiminte din sectiunea de functionare pentru finanlarea secliunii

3 de dezvoltare
Dlreclaluleleqni de Eyidgnle a Pergqqrplor lalomi{a
Muzeul Aoriculturi i Slobozia

J.1e7.qqq4ql -18.000,00
-18:olqpq

-179.000,00
18.000.00

0,00

0,00
0,0c
0,0c

Muzeul Judelean lalomita -278.000,00 0,00 0.0c
Centrul Judelean pentru Conservarea gi Promovarea Culturi i
Tradit ionale lalomita
Centrul Cultural UNESCO ,, lonel Perlea,,

-100.000,00
-ssa.ooo 0o 0

0 Q,0c
0,0c

Centrul de Asistentd Medico-SocialS Fierbinti Q4!0Q,0!L q,qq 0,0c

DEN UMIREA INDICATORILOR
CREDITE

BUGETARE
ANUALE

din care:
credrte

bugetare
destrrate
sti'.gerii
pld{ilor
restatfe

CREDITE
BUGETARE

TRIM.I

-.PtAyr
EFECNW

31.03.2015

0 1 a 4 A

CHELTUIELI 1 1.477.000.00 3.142.000,00 2.676.391,00

54 10 10 Servici i  publ ice comunitare de eviden!5 a persoanelor -
Direcl ia Judeleani de Evidenti  a Persoanelor lalomila 541.000,00 't 50.000.00 128.147,00
- cheltuiel i  de personal

bunuri si servicii

65 10 07

345.000,00
199 900,0q

4.412J00,04

92.000,00
58,oqq,oo

1.369.000,00

84 95q.q!
43.19?,00

tnz.aagrog

850.357,00
65 10 07 04 invdtdm1nt special - Liceul Tehnologic Special ,,lon
Teodorescu" Slobozia

qhgttuqf de p919ona!
- bunulqqlqenlc!!
- alte cheltuieli

3.035.000,00
2 658.000,00

QZl,qqq-00
4.000.00

1.020.000,00
944.000,00
74.000,00
2.000.00

810.4Lqqq
3 

-94?,00
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DEN UMIREA I N DIC ATO RILOR
CREDITE

BUGETARE
ANUALE

din care:
credite

bugetare
destinate
stingerii
pldtilor
restante

CREDITE
BUGETARE

TRIM.I

PLATI
EFECTIVE

31.03^2015

0 1 2 3 5

65 10 07 04 invatamant special - Centrul Judetean de Resurse gi
Asy9te n(a Ed1.1c gtlgn aI d
- cne!!qqe!! de pelgonal
- bunuri gi servicii

66 10 06 03 Unitdli de asisten!5 medico-sociala - Centrul de

i Ar'.1949!9dico-Sociali Fierbinti

: S lEltq!.el! !.qpgp ! tq !
- bqtqttstlg-tglr

62 10 Cultura, recreere gi rel igie
67 10 03 03 Muzee - Muzeul Agriculturii Slobozia

!!el!!rel!!er q l
b!!!tL!L!

- plfr qfqclqqle in anii precede4!SLtqcqpgqlq!n an cg19nt

t,gi to gi os u"r"; y!,29,!U!!9t99LJgl9q@
- cheltuiel i  de oersonal

L129.000,00 958.270,00

) pl?49q,0! ) 2e9.s10,00

1.s77.000,00
1.306.0q0,00

71 nnn nn

r a!2.00!40
r 1q6 0qqL00

66.000,00

91e,Qq9.0q, s22.12e,0!)
!q4gq.qo 315.505,00

18 000,00 6.624,00

34:499,00
34.499,0042.000,00

8 000.00

- bunuri 9i servici i

67 10 03 14 Centre culturale Centrul Cultural UNESCO ,.lonel Perlea

'15 '1.000,00 129.908,00

202.000,00 170.176,00
- cheltuiel i  de personal 345.000,00 83.000,00 73 490,00

_- bunuri gi servici i

'az to o{n ine servicii culturaie - eiblioteci iaeteana
Bdnulescu Ialomita

590.000,00
t r

sreian l l
553.000 00 :

1 19.000.00 96.686.00

132 000 00 114 997 00
- cheltuiel i  de oersonal

bunuri gi servici i
I azo.ooo,oo 1 10!00^00 t r or .i+o,oo
I tzT.ooo,oo - 

@lC.osz,oo

67 10 03 30 AIte servicii culturale - Centrul Judetean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale lalomita 134.000.00 116.354.00820 000.00
- cheltuiel i  de oersonal 385 000,00 t seooo"oo t 8o.ts+po

| - bururri $i senlcii I +ss.ooo,oo i t 4sooo.oo t 36200,00

291.000,00 254.5',15,00

254.515,00291.000.00

68.10 Asisurdrisiaglslg1F sogqq 931.000,00
68 1 0 12 Unitdli de asistentd medico-sociald - Centrul de Asisten[d
Medico-Sociald Fierbinti 931 .000.00

cheltuiel i  de oersonal 230.000,0ru 49.496,00
- bunuri gi servici i 701 .000,00 228.000,00 205.019,00

83 10 03 07 Gamere agricole - Camera Agricol i  Judeteani lalomifa 153.000,00 128.47 4,00;,,;[ ]
- cnettuieti Oe peiionat

i:!qnulsteryqL

SO 1O Excedent/ Defici i

424.000 110.000.00 89.628,00
126.000,00 43 0q0,0! _ Jqrq46r00

427.581.00
98 1O EXCEDENT 427.581,00

98 1 0 96 Excedentul sec{iunii de functionare 427.581,00
99 10 DEF|C|T

99 1 0 96 Deficitul sectiunii de functionare

- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

D E N UMI R E A I N D IC ATO RI LO R
PREVEDERI
BIJGETARE

ANUALE
PREVEDERI BUGETARE TRIM. I

twcAS^AR'

31.03.2015

0 I z J 4
VENITURI 18.000,001.197.000,00

37.'10.04 Virsdminte din secfiunea de funcfionare pentru finanlarea
1 secliunii de dezvoltare 1.197.000,00 18.000.00

Direclia Jqde{eani de Evidentd a Persoalglo! lelgrnlta
\rl uze q!\glcqlturii Slobozia
I{gze!!!!!919q! ! q Lo !l4q
Centrul Jude{ean pentru Conservarea gi Promovarea Culturi i
Tradit ionale lalomita

18.00!pq
1zqoqq,00
?Z8 0!q,00

100.000,00
Centrul  Cul tural  UNESCO ,, lonel  Per lea, , 558.000.00
Centrul de Asistentd Medico-Socialb Fierbint i 64.000.00

Pagina Z3



D E N U M I REA IN DIC ATO RI LO R
CREDITE

BUGETARE
ANUALE

din care:
credite

bugetare
destrnate
stingerii
pleUbr
restante

CREDITE
BUGETARE

TRIM,I

PLATI
EFECTIVE

31.03.2015

0 1 a
J

CHELTUIELI 1 .197.000,00 18.000,00

54 10 10 Servicii publice comunitare de evidenti a persoanelor -

;Q@ctia Judetgane de EvidenF I Persoqng!91lglomita
- active nefinanciare

18.000,00

$ gq!,00
18.000.00

L6Z
67

10 Culturi ,  recreere 9i rel igie
tO OS OS tvturei- Mized Aqricuttirii Slonozii

1 .1 15.000,00
179.000,00

active nefinanciare 179 000,00

67 10 03 03 Muzee - Muzeul Judelean lalomila 278.000,00
I - acflve neltnanclare 278.000.00

i67 10 03 14 Centre culturale - Centrul Cultural U/VESCO ..lonel Perlea 558.000,00
i - activenefinanciare 558 00

67 10 03 30 Alte servicii culturale - Centrul Judelean pentru
Conservarea $i Promovarea Culturii Traditionale Ialomita 100.000,00

active nefinanciare 100.000,00

en lO a.68.10 Asigurir i  gi  asistentd social i 64.000,00
68 10 12 Unitdli de asistentd medico-sociald - Centrul de Asistenld
Medico-Social d F ierbi nti 64.000.00
- active nefinanciare 64.000,00

I 96 10 Fxcedent / Deficit
98 1O EXCEDENT

98 1 0 97 Excedentul sectiunii de dezvoltare
|  99 10 DEFtCtT

99 10 97 Deficitul sec{iunii de dezvoltare
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ROMANIA
coNSrLruL JUDETEAN TALOMTTA

ANEXA NR.3
LA HoTARAReR ruR. DrN .201s

EXECUTIE BUGETARA lR TRTTUESTRUL I ANUL 2015
BUGETUL rNSTrruTrLoR puBLrcE $t ncrtvtrAltLoR FTNANTATE TNTEGRAL

DIN VENITURI PROPRII

- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
-LEI-

D E N UMI RE A I N DIC ATO RILO R
PREVEDERI
BUGETARE

ANUALE
PREVEDERI BUGETARE TRIM. I

,NcAsAR/

31-03-201s

0 1 2 3 4

VENITURI 1.270.000,00 386.000,00 340.331,00

1 iVENITURI PROPRII 1.265.000,00 g35.589,00
DGASPC - Cdmin pentru Persoane VeElnice Qqlqqu
DGASPC - Centrul pentru Persoane V3rstnice Fierbinti
DGASPC - Centrul de ingrij ire 9i Asistenl6 Slobozia

q49 !qq,00
303-000,00
398.000,00

'140.000,00

, 78.000,00
158.000,00

1 19 921,00
80.239,00

133 147,00
DGASPC - Centrul de Recuperare si Reabil i tare Neuropsihicd Movila 15.000,00 5.000,00 2282,00

2 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE
DGASPC - CSmin oentru Persoane VArstnice Balaciu

5.000,00
2.!qq,o!
3.000,00

5.000,00
2.000,00
3.000,00

4:742,00
Lqqq,00
3.1 37,00

DEN UMIREA IN DICATORILOR
CREDITE

BUGETARE
ANUALE

din care:
credite

bugetare
desfrnate
stingerii
plAlitor
restanle

CREDITE
BUGETARE

TRIM.I

PLATI
EFECTIVE

31.03.2015

U 1 2 3 t

CHELTUIELI 1.274.000,00 390.000,00 307.998,00

,Q8.10 fslggrqlpj qslstenla soqqeli .21a,999,0q
68.10.04 Asistenld acordatd persoanelor in vArstd -DGASPC- Cdmin

pentru Persoane VArstnice Balaciu 551 .000,00

390.000,00 307.998,00

142.000,00 118.077.00
lqlqr!spqryql qA,t 000,00 142.000,00 118.077,00

68.10.04 Asistentd acordatd persoanelor in vdrstd -DGASPC- Centrul
305.099t09
305.000,00

80.000.00 57.044,00
80.000.00 57.044,00

68 10 05 02 Asistenld sociald in caz de invaliditate -DGASPC- Centrul
de i n g rij i re gi,Aslsfenfd S t ob ozi a

I - uunuri si  servici i
!93 999,00
395.000,00

q 0!q,0q

15.000.00

| ltq{qrVrl intre unitd{i ale admrnistratiei publice

68 1O 05 02 Asistenld sociald in caz de invaliditate -DGASPC- Cennt
de Recuperare si Reabilitare Neuropsihicd Movila

163.000.00
r ssooooo

8.000,00

130.953,00
123.453,00

7.500,00

j,000,00
5.000,00

4.000,00

1.924,00
1.924,00

32.333,00

l- ounrr!"i gqgervlqr!

Pqto elqeqe!!1!e!e4

15.OOO,OO

-4.000,00
e810 E4cEqENrr

98 10 96 Excedentul sectiunii de funclionare
000 32 333 00

32.333,00
99 10 DEFrCrr 4.000.00 4.000,00

99 10 96 Deficitul sectiunii de func{ionare 4.000.00 4
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ROMANIA
coNstLruL JUDETEAN |ALOMTTA

ANEXA NR.4
LA HorARAnen NR. _ DtN _._.201s

EXEcUTIE BUGETARA lR rnlruESTRUL rANUL 201s
BUGETUL INSTtruTlLoR puBLtcE gt RclvtrATtLoR FTNANTATE TNTEGRAL sAU eARTIAL

DtN vENtruRt pRopRt - sprrALUL JUDETEAN oe uRcerulA

- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE .LEI-

DEN UMIREA IN DICATO RILOR
PREVEDERI
BUGETARE
ANUALE

PREVEDERI BUGETARE TRIM. I
,TVCASART

31.03.201 5
0 1 2 3 4

VENITURI 18.114.000,00 16.463.000,00 ',t2.723.914.00

, X0.lo 0!lenilqlQln concesiuni 9i ing!ryqe!
31.10.03 Al te veni tur i  d in dob6nzi
33.10.08 Venituri  din prest6ri  de servici i

1 VENITURIPROPRII 17.422.000,00:
€.0qq.00
1 qq0,0q

1.766 000 00

16_071 .000,00

!2,0q0,00
1 000,00

448 000 00

1J{92:48040
!.135,0q

112,00
437 038 00

33.10.21 Venituri  din contractele incheiate cu casele de asigurari
sociale de sanatate
33.10.30 Venituri  din contractele incheiate cu direct i i le de sanatate

I p@!gq !11 9lrnqqlocate de la bqsgtu! q9 9!C!

33. ' l  0 31 Venituri  din contractele incheiate cu direct i i le de sanatate
pullicg r!4 sqme alocate din veniturile plgpM llg lqlligterului Sanatatii
33.10.32 Venituri din contractele incheiate cu instituti i le de medicina
leseLl i
36 !O.!Q!lte venituri

rnausrenunt Vot-ururane

lr9s!00q,q0

l.ooo,oo

221.000,00
-

ee{00!,00 l

13.101 .000,00

1 q94.0q0,00

2?1.000,00

294-000,0!

-8.000,00, eLrele oecAr suevENtrrle

10] qq0,0ql4a 9.356.629,00

iJ8q.01qqq

91 ,520,00

283.000,00

37.10.03 Virsiminte din sectiunea de functionare pentru finanlarea
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

3 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE

-8 000,00

40o000^001

361.434,00

400-000,00
43.10.10 Subvenli i  din bugetele locale pentru f inanlarea cheltuiel i lor T

curente din domeniul sSndti t i i  |  700.000,00 ] 400.000.00 400.000.00

DEN UMIREA IN DICATORILOR
CREDITE

BIJGETARE
ANT]ALE

din care: credite
hugetare dest nate

stingerii p!dlilor
restarte

CREDITE
BUGETARE

TRIM.I

PLAT| EFECTTVE

31.03.2015
0 1 5

CHELTUIELI 19.189.000,00 1.859.000,00 .t 7.538.000,00 12.202.828,00

- cheltuiel i  de personal
bunuri si  servici i

al te cheltuiel i

q61! q6 0JSpitale generale 19.1 8e.000,00 1 .859.qq0,00
8.859.000,00

1q.28q..00p 1.859 000,00
50.000,00

1 7.538.000,00 tL 1?:?024?:9,00
8,qqg.qqqqq' q 035.q64,00
8 849.000,00 4131,q q,!0

50.000,00 46.230.00
pldt i  efectuate in ani i  precedenli  qi recuperate in an curent -10.311 ,00

96 10 Excedent /  Defici t -1.075.000,00 521.086,00

l 98 10 96 Excedentul sectiunii de functionare
98 1O EXCEDENT q21:q86,90

521.0B6,00

l 99 10 96 Defici tul sectiuni i  de functionare
e9 10 DEFTCTT 1.075 0!q00

1 075.000,00
1.075.000,00
1.075.000.00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

D EN UM IREA I N DICATO RILOR
PREVEDERI
BUGETARE

ANUALE
PREVEDERI BUGETARE TRIM. I

IN.CASARI

31.03.2015

0 1 ,
3.078.000,00VENITURI 3.078.000.00

37.10.04 Virs iminte din secl iunea de funcl ionare pentru nn'antarea
secl iuni i  de dezvol tare 8.0{)0,00

43. ' | ,0.14 Subvenl i i  d in bugetele locale pentru f inantarea
1 chel tu ie l i lor  de capi ta l  d in domeniul  sani t i ( i i 3.070.000

8.000,00

3.070.000,00
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D :E N W r I F4t N D. ! c a,lp lr L o R
C.REDITE:

Buaerend
aNuate

,d i n.,,g are 1 :.;-c r,:9! i te
bugbtare d€glinate
.stlDgerii plililor
: 
-.restante 

.

aRqDI.,lE:,
FUq.ETARE
,' T$lM-|,,t,,;1

P,-r-4rr olr€

-,..=:1:03,ii1s :

0 1 z 4
CHELTUIELI 3.103.000,00 3.103_000,00
66 10 06 01 Spitale generale 3.103.000,00 3.103.000.00
- active nefinanciare 3.1 03.000,00 3.103.000.00

96 10 Excedent / Deficit -25.000.00
98 1O EXCEDENT

99 1O DEFICIT 25.000,00 25.000,00
99 10 97 Deficitul sectiunii de dezvoltare 25.000,00 25.000,00



ROMANIA
coNSrLruL JUDETEAN IALOMTTA

ANEXA NR.5
LA HorARAnea NR._ DIN _._.201s

EXEcUTIE BUGETARA lR TRTvtESTRUL I ANUL 2o1s
BUGETUL CREDITELOR INTERNE

LEI

DEN UMIREA IN DICATORILOR
PREVEDERI
buaetane

ANIJALE

PREVEDERI BUGETARE TRIM :
I

iwcnsAnt

31.03.2015
0 1 a 3

SURSE DE FINANTARE 20.293.250,00

41.07 .12 Sume aferente creditelor interne 20.293.250,01

D EN U M I REA. trN D I C AT O RI LO R
CREDITE

BUGETARE
ANUALE

din care:
credite

bugetare
des{inate
stingerii

,PIdlil6r
restante

CREDITE
BUGETARE

TRIM.I

'.,PLAT|
t:,,:r::?we

31,03;2015

0 I 2 J

CHELTUIELI 20.293.250,00

84 07 03 01 Drumuri gi poduri 20.293.250.00
active nefinanciare

96 07 Excedent / Deficit
98 07 EXCEDENT

98 07 97 Excedentul sectiunii de dezvoltare
99 07 DEF|CIT

99 07 97 Deficitul secliunii de dezvoltare
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Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

 

 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 4233 din 21.05.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 

 - Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 

judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 -   Raportul comun  nr. 4234  din 21.05.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei 

Investiţii şi Servicii Publice;  

 - Raportul nr.4336 din 26.05.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

- Raportul nr. 4380 din 26.05.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 

incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 4439 din 27.05.2015 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

- Raportul nr. 4367 din 26.05.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 4343 din 26.05.2015 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) şi art. 36 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7/10.02.2015 privind adoptarea 

bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015; 

 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 propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2015, pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 

146.771,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 146.780,00 mii lei cu un deficit de 9,00 mii lei, potrivit 

pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

 

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2015, pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, în sumă totală de 12.752,00 

mii lei, potrivit pct. II din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii al 

instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2015, pe capitole, 

subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni , la venituri în sumă de 1.274,00 mii lei, 

la cheltuieli în sumă de 1.278,00 mii lei, cu un deficit de 4,00 mii lei,  potrivit pct. III din anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 4 Influenţele prevăzute la art. 1, 2 şi 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 2015. 

 

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. 

 

Art. 8 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

direcţiilor de specialitate implicate şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Vasile Silvian CIUPERCĂ             Contrasemnează 

              Secretarul judeţului Ialomiţa                                        

                                                                         Adrian Robert IONESCU  

 

 

 

 

 

 

Nr.38                          Rd/Oc 

Adoptată astăzi  28.05.2015                                                                                                 HAM 

La Slobozia                       2 ex. 



ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

ANEXA
LA HorARAnun NR._ tz8.os.2ors

privind aprobarea rectif iciri i  bugetului general al jude{ului Ialomi{a, pe anul 2015

- mii lei -

N..l
crt.

Denumirea indicatorilor Program
actual

Influen{e
Program

rectificat

0 I 2 3 /1

I  BUGETLOCAL

TOTAL.V..ENITURI 146.657,00 I14,00 146.771,00

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 103.166,00 114,00 103.280,00
Sq!!gp't"l

30.02.08 Venituri din dividende ) ) '7 00 I  14,00 141 00

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 43.491.00 0.00 43.49r,00

TOTAL CHELTUIELI 146.666,00 |  14,00 146.780,00

CHELTUIELT - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 103.166,00 114,00 103.280,00

Parasraf : 51.02.01 .03 Autoritati executive 5.333,00 40,00 5.373,00
ArticoliAlineat
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 545,00 40,00 s85,00

Paragraf : 65.02.07 .04A Invatamant special - Liceul Tehnologic Special "Ion
Teodorescu" Slobozia 3.034.00 4.00 3.038.00

Articol/Alineat
5 I  .0 |  .01 Transferur i  c i t re inst i tuf i i  publ ice 3.034,00 4,00 3.038,00

Subcapitol :68.02.04 Asistenld acordatd persoanelor in vdrstf, - D.G.A.S.P.C.
lalomila -  Clminul pentru Persoane Vdrstnice Balaciu 630.00 10.00 640.00

Articol/Alineal

20.02 Repara! i i  curente 0.00 10,00 10,00

Subcapitol :68.02.04 Asistenld acordat6 persoanelor in vdrstb - D.G.A.S.P.C.

Iatomi{a - Centrul pentru Persoane VArstnice Fierbinfi 712,00 -10,00 702,00

Articol/Alineat
20.02 Reparatii Cuiente 53,00 43,0010,00

Subcapitol :68.02.12 Unitdli de asistenfa medico-sociale - Centrul de Asistenfi
Medico-Sociald Fierbinfi-Tdrg 845,00 70,00 915,00

Articol/Alineat
51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale gijudelene pentru finanlarea
unitAfllor de asisten!f, medico-sociale 84s,oo 70,09_ 2L1,99

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 43.500,00 0,00 43.500,00

Subcapitol :68.02.04 Asistenjf, acordatd persoanelor in vdrstd - D.G.A.S.P.C.

Ialomi{a -  Clminul pentru Persoane V6rstnice Balaciu 256.00 -1,50 254.50

Articol/Alineat
7l .Ol.02 Ma;ini .  echipamente ; i  mi j loace de lransport 6,00 -1 50 4.50

masind curdlat cartofi 6.00 -t ,50 4,50

Pagina 1

DCO
Text introdus
38



mii  le i  -

\..|
:rt.

Denumirea indicatorilor Program

actual
Influen(e

Program

rectificat

0 I 2 3 4

Subcapitol :68.02.04 Asistenfa acordatd persoanelor in vdrstd - D.G.A.S.P.C.
Ialomi{a - Centrul pentru Persoane Vdrstnice Fierbinti 3 1 ,00 - I ,50 29,50

Articol/Alineat
7 l :01 .02 Ma;ini .  gchipamen!9 gi  .qloac! Ae t iansport

nta$ ind curdlat cartoJi
I

q,gq -L!9. !,so
6p0 r,sq,) 1,50

Paragraf :68.02.05.02C Asisten{d sociali in caz.de invaliditate - D.G.A.S.P.C.
Ialomifa - Centrul de Recuperare gi Reabilitare Neuropsihicl Movila 100,00 4,50 104,50

Articol/Alineat

71.0\0? Mlgini, echipamente gimijloace de transpotl
ma;ind curdlat carlofi

0100 4'501 J;9
0,00 1,50 4,50

Subcapitol :68.02.06 Asistenld sociald pentru familie ;i copii - D.G.A.S.P.C.
lafomita 3.421.00 -1,50 3.419,50

Articol/Alineat
71.01.02 Magini .  echipamente ; i  mi j loace de transport

. */4 cyllat carlgf
a00-
6,00, - t ,50|  4,50

Paragraf : 84.02.03.01 Drumuri qi poduri 19.978,00 0,00 19.978,00
Articol/Alineat
71.01.30 Alte act ive f ixe 361.00 0.00 361.00

SF - Modernizare DJ l0l, limitd judel Ilfov - Fierbinli - Dridu - Jilavele -
interseclie DN ID 45,00 -10,00 35,00
SF - Modernizare DJ 302, limitd judel Cdldrasi -DragoieSti - RoSiori -
Moviliya - Dridu - interseclie DJ 101

SF - Modernizare DJ 306, limitd judel Cdldrasi - AlbeSti - AndrdseSti -
Gheorghe Doja - Crun\i - Reviga - DJ I02H - Cocora - limitd judel Buzdu

lqa0

60,00

50t00

s0.00-r 0,00
SF - Modernizqre DJ 402, limitd judel Cdlara;i - D^l 2 0,00 30,00 30,00

.. BUGETUL INSTITUTIILOR PABLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE
I l  -- INTEGRAL SAA PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

TOTAL VSNI.TURI 12.674,00 78,00 12.752,00

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rr.477.00 73"00 11.ss0,00
Subcapitol

20,0033.10.50 Alte venituri din prestdri de servicii Si alte activitdti 3.001 23,00
Muzeul Judetean lalomita I5,00 3.00 I B,OO

31.10.03 Vdrsdminte din sec{iunea de funclionare pentru finanlarea secfiunii de
dezvoltare a busetului local | .191.00 -4.00 1.201.00

Liceul Tehnologic Special ,,Ion Teodorescu" Slobozia 0.00 -4.00 -4.00
43.10.09 Subvenlii pentru institu{ii publice 1 1.89s.00 14.00 I1.969.00

Liceul Tehnologic Special ,,Ion Teodorescu" Slobozia 3.034,00 4,00 3.038,00
Centrul de Asistenld Medico-Sociald Fierbinli-Tdrg 845.00 70.00 9 r 5,00

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.197.00 5.00 1.202,00

37 .10.04 Vdrsdminte din sectiunea de functionare
Licetrl Tehnologic Special ,,Ion Teodorescu" Slobozia

1.197,00 4.00 1.10 r .00
0,00 1,00 J.[r [ )
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-  mi i  le i

\..1
:rt.

Denumirea indicator i lor Program
actual

Influen{e
Program
rectificat

0 I 2 3 A

32r10:01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institqfi!lorpublice
Liceul Tehnologic Specictl ,,Ion Teodorescu" Slobozia

0,00
0,00

1,00
I,00

1100

t ,00

TOTAL CHELTUIELI 12.674,00 78,00 12.752,00

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE t1.477,00 73,00 11.550,00

Paragraf 65.10.01 .04Invf,ldmint special - Liceul Tehnologic Special o'Ion

Teodorescu" Slobozia 3.035,00 0,00 3.035,00

2q:q1r30 Alte bunuri ;i seryic!i pentru iltrqfinery ti.@Eqgq
20.02 Reparati i  curente

45,90
170,00

J!,00
180,00

-r0.0!L
10,0o

Paragraful 67. I 0.03.03 Muzee - lVluzeul Jude{ean lalomi{a |  .253,00 3,00 r.2s6,00
Articol/Alineat
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri ri ,..ui"F \ \  i l i l 3,00 5B,00

Paragraf:68.10.12 Unit[{i medico-sociale -Centrul de AsistenfS Medico-Sociald
F ierbinfi-Tirg 93 1 ,00 70,00 1 .00 1,00

rlicol/Alineat
rs!000.01.01 Salar i i  debazd 12,00 171.00

0.01.05 Sporuri pentru condifii de muncf, 24,00 3,00 27,00
0.01 .06 Alte sporuri 5100

29,000.03.01 Contr ibul i i  de asigurar i  sociale de stai
1.00 6.00
3,00 32,00

0.03.02 Contribulii de asigurlri de;omaj 1.00 1,00 2,oo
s0.00 200.0010.01.03 lncdlzit, iluminat si fort[ motricd 150.00

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.197.00 5.00 1.202.00

Paragraf 65. 1 0 .07 .04 Invdldmdnt special - Liceul Tehnologic Special "Ion
Teodorescu" Slobozia 0,00 5,00 5,00

Articol/Alineat
snn {oo71.01.02 Magini, echipamente ;i mijloace de transport 0,00

imp r im ant d m u I t ifun c 7 i on a I it 0,00 5,00 , 5t00

III
BUGETULACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII AL INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA

TOTAL VENITURI ' 1.270,00 4,00 1.274,00

VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.270.00 4.00 1.274"00
Subcapitol

37.1 0.01 Donal i i  g i  sponsonzdrr 5,00 4,00 9,00
Direclia Generald de Asistenld Sociald ;i Proteclia Copilului lalomila - Cdminul

Pentru Persoane Vdrstnice Bqlaciu 2,00 1,00 3,00

6,00
Direclia Generald de Asistenld Sociald qi Protec{ia Copilului Ialomila - Centrul
de ingrijire ;i Asistenld Slobozia 3,00 3,00

VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00
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- mii lei -

N..l
crt.

Denumirea indicatorilor Program

actual
Influenfe

Program

rectificat

0 I 2 J 4

TOTAL CHELTUIELI 1.274,00 4,00 1.278,00

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.274,00 4,00 1.278,00

Subcapitol 68.10.04 Asistenld acordatd persoanelor in v6.rstd - Direclia Generali de
Asistenta Sociala ; i  Protect ia Copi lului  Ialomila -  Ciminut pentru Persoane
VArstnice Balaciu 551.00 1.00 552.00

Arlicol/Alineat
z-oo:.oi rlr"na p"ntiu ou-"ni 296,00 1.ool 29r.oo

Paragraf : 68.10.05.02 AsistenJd social5 in caz de boli gi invaliditili - Direcfia
Generald de Asistenfa Sociald si  Protect ia Copi lului  Ialomita -  Centrul  de ingr i j i re
si  Asistentd Slobozia 403.00 3.00 406,00

ArlicoliAlineat

20.03.01 Hranf, pentru oameni ;  343,00 3,00 i 346,00

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0,00 0,00 0,00
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H O T Ă R Â R E 

 privind validarea Dispoziţiilor nr. 89 din 07.04.2015 şi nr. 107 din 12.05.2015, precum şi 

rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,  pe anul 2015  

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 4195 din 20.05.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar faţă 

de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Dispoziţia Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu atribuţii temporar 

delegate, nr. 89 din 07.04.2015, privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slobozia, pe anul 2015; 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 107 din 12.05.2015 privind 

rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2015; 

 - adresa nr. 4373 din 15.05.2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 

 - Raportul  nr. 4223 din 21.05.2015 al Direcţiei Buget Finanţe;  

 - Raportul nr.4337 din 26.05.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

- Raportul nr. 4381 din 26.05.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 

incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 4440 din 27.05.2015 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

 În conformitate cu : 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 10.02.2015 privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe 

anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 19 şi 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a) pct. 3 şi art. 104 alin.(4) lit. 

b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 186/2014  privind bugetul de stat pe anul 2015, 
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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 Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu atribuţii 

temporar delegate, nr. 89 din 07.04.2015, privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Slobozia, pe anul 2015. 

 

 Art. 2 Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 107 din 

12.05.2015 privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 

2015. 

 

 Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Slobozia, pe anul 2015, la venituri în sumă de 52.181,00 mii lei, la cheltuieli în sumă 

de 53.281,00 mii lei, cu deficit de 1.100,00 mii lei, influenţele fiind următoarele: 

 la partea de cheltuieli: 

o art. 71.01.02 maşini, echipamente şi mijloace de transport; 

 aparat BTL:  - 11,00 mii lei; 

 server: +11,00 mii lei. 

 

Art. 4 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia să introducă modificările 

şi completările în structura bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slobozia şi structura  bugetului general consolidat al judeţului, pe anul 2015. 

 

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 

Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE              

            Contrasemnează        

Vasile Silvian CIUPERCĂ                  Secretarul judeţului Ialomiţa     

                                                                             Adrian Robert IONESCU  

 

 

 

 

Nr.39                                   Rd/Oc 

Adoptată astăzi  28.05.2015                                                                                                          TGV 

La Slobozia                               2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea și  completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița  

nr.  94 din 23.12.2010 privind stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații  
din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”  

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 4245 din 21.05.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 
controlului judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
          -   Raportul nr. 4246 din 21.05 2015 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
          -   Raportul nr. 4382 din 26.05.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 
          - Raportul nr. 4368 din 26.05.2015 al Comisiei pentru  învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.  94 din 23.12.2010 
privind stabilirea funcţiunilor și administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea” 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 124 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 874 alin. (1) și (3), coroborat cu 869 din Codul Civil; 
- anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Ialomita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Ialomita, 
 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 La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.  94 din 23.12.2010 privind 
stabilirea funcţiunilor și administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea”: 
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I.  Litera a) a art. 3 se modifică după cum urmează: 
”a) Asociaţia Tinerilor din Ialomiţa , suprafaţa de 14,75 mp” 
II.  Anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
III. După litera c) a art. 5 alin. (1) se introduce o nouă literă d), cu următorul 

cuprins: 
” respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor, de igienă în 

spaţiul alocat.” 
 
         Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 94 din 
23.12.2010 rămân în vigoare. 
 
        Art. 3  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 
la cunoştinţă publică. 
 
       Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare 
Organizare, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa și Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, urmând să 
fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
     PREŞEDINTE, 
                                                                                                Contrasemnează 
    Vasile Silvian CIUPERCĂ                                         Secretarul județului Ialomița, 
                                                                                          Adrian – Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.40             Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                TGV 
Astăzi28.05.2015                                                                                                                                    2 ex. 



Anexa . la H.C.J. nr. I

SITIJATIA

SPATIULUI DIN IMOBILUL CENTRUL CT]LTURAL ,,LINESCO" IONEL PERLEA PROPTJS PENTRU A FI
TRAN SMI S A S OCIATIE I TII.{ERIL OR. DIht IAI-OMITA

Nr.
crt.

Institu{ia publici
cdreia se

adreseazi

Spafiul
Suprafa{6

Func{iunea
stabild

Activitf,{i
desfipurate

Modul de
atribuire

Amenajiri gi
dotiri

Reglementar
ea modului

cle
functionare

0 1 ) 4 5 6 7
I Asocial ia Tineri lor

din Ialomi{a
TOTAL 14,75 mp,
din care:
- etajul 1 14,75 mp

ETAJIJL 1
- birou 14,75 mp

,"stimularea
participdrii
t ineri lor la viala
cr-rlturalS, politicS,
social[ gi
economicd la
nivel iudetean

- folosin!6
gratuitd a
sr"rprafefei
cuprinsd in
coloana 3

Asociafia
Tineri lor din
Ialomita

confolm
statut

DCO
Text introdus
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DCO
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H O T Ă R Â R E 
privind transmiterea în folosință gratuită pe termen limitat a unor spații situate în 

imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” proprietate publică a județului Ialomița 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 4194 din 20.05.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 
adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar 
faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Adresa nr. 1 din 02.02.2015  a Fundaţiei Culturale ”Ionel Perlea”; 
 - Adresa nr. 4 din 05.02.2015 a Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Slobozia, Ialomiţa; 
 - Adresa nr. 1 din 05.02.2015 a Asociaţiei Culturale HELIS  Slobozia; 
 - Adresa FN din 09.03.2015 a Comunităţii Aromâne din România - Filiala Ialomiţa; 
          -   Raportul nr. 4222 din 21.05.2015al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
          -   Raportul nr. 4383 din 26.05.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 
și incompatibilităţi; 
          - Raportul nr. 4369 din 26.05.2015 al Comisiei pentru  învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 124 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 874 alin. (1) și (3) din Codul Civil; 
- anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Ialomita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Ialomita, 
 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 transmiterea în folosinţă gratuită, pe termen de 3 ani, a spaţiilor 
situate în imobilul Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, identificate în anexele nr. 1, 2(A, 
B și C), persoanelor juridice fără scop lucrativ, după cum urmează:     
a) Fundaţia Culturală „Ionel Perlea”, suprafaţa de 29,16 mp, anexa 1; 
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b) Uniunea Artiştilor Plastici din România – filiala Ialomiţa, suprafaţa de 26,75 mp, anexa nr. 
2A;  
c) Asociaţia Culturală „Helis”, suprafaţa de 29,50 mp, anexa nr. 2B; 
d) Comunităţii Aromâne din România - Filiala Ialomiţa, suprafaţa de 29,50 mp, anexa nr. 2C. 
 
   Art.2 (1) Titularii dreptului de folosinţă gratuită a spaţiilor, nominalizate la art.1, vor 
exercita acest drept, în următoarele condiţii:  
a) este interzisă schimbarea destinaţiei bunurilor; 
 b) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii curente pentru menţinerea acestora în 
condiţii corespunzătoare;  
c) să achite contravaloarea utilităţilor ( apă, canal, energie electrică şi termică, salubritate, 
pază) de care beneficiază, pe baza unei convenţii încheiate cu Centrul Cultural UNESCO 
,,Ionel Perlea”;  
d) să respecte normele de prevenire și stingere a incendiilor, de igienă a spaţiilor alocate; 
e) să prezinte la finalul fiecărui an un raport de activitate și un plan de activităţi pentru anul 
următor. 
                  (2)Dreptul de folosinţă asupra bunurilor transmise prin prezenta hotărâre, va 
putea fi revocat în următoarele situaţii:  
a) când nu sunt respectate condiţiile impuse la alin. 1 din prezentul articol:  
b) în cazul renunţării la dreptul de folosinţă;  
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun, cu notificarea prealabilă în termen de 
15 zile; 
d) în cazul în care etajul I al clădirii Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” va intra într-un 
proces de reabilitare, modernizare, recompartimentare a spaţiilor respective. 
 
         Art. 3 Predarea – preluarea spaţiilor care se dau în folosinţă gratuită potrivit art.1, se 
face pe bază de protocol încheiat între Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” și ONG –urile 
nominalizate la art. 1, în termen de 30 de zile de la data adoptării 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, Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” și persoanelor juridice nominalizate la 
art. 1, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
             PREŞEDINTE, 
                                                                                                         Contrasemnează 
            Vasile Silvian CIUPERCĂ                                         Secretarul județului Ialomița, 
                                                                                                  Adrian – Robert IONESCU 
 

 
 

 

Nr.41                                    Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                 TGV 

Astăzi  28.05.2015                                                                                                                                2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managerilor instituţiilor  

publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean  Ialomiţa,  

pentru activitatea desfăşurată în anul 2014 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.3478 din 27.04.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

 Examinând: 

 -  Raportul  nr. 3604 din 29.04.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

 - Raportul nr. 4370 din 26.05.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

 - Raportul nr. 4338 din 26.05.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială 

şi familie; 

 - Anunţul nr.3321/23.04.2015 privind rezultatul final al evaluării anuale a managementului 

instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

 - contractele de management nr. 54/2011, nr. 5266/2011, nr. 5267/2011, nr. 5268/2011 şi 

nr.5269/2011, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru 

de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de 

obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat 

pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură; 

 - prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin hotărârea 

nr. 20 din 25.02.2014; 

 - 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 aprobă rezultatele evaluării managerilor instituţiilor publice de cultură aflate în 

subordinea Consiliului Judeţean  Ialomiţa,pentru activitatea desfăşurată în anul 2014, conform 

anexei nr. 1. 

  

Art. 2 Se aprobă continuarea managementului Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” 

în baza contractului de management nr. 5268/2011 încheiat între doamna Roşca Doina-Venera şi 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, pe baza raportului nr. 3317 din 23.04.2015 prevăzut în anexa nr.2.  
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Art. 3 Se aprobă continuarea managementului Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” 

Ialomiţa în baza contractului de management nr. 5266/2011 încheiat între doamna Racoviţeanu 

Mihaela şi Consiliul Judeţean Ialomiţa, pe baza raportului nr. 3319 din 23.04.2015 prevăzut în 

anexa nr.3. 

 

 Art. 4 Se aprobă continuarea managementului Muzeului Agriculturii Slobozia în baza 

contractului de management nr. 54/2011 încheiat între domnul Petre Gheorghe şi Consiliul 

Judeţean Ialomiţa, pe baza raportului nr. 3320 din 23.04.2015 prevăzut în anexa nr.4. 

 

 Art. 5 Se aprobă continuarea managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa în baza contractului de management nr. 5269/2011 

încheiat între domnul Obrejan Cristian şi Consiliul Judeţean Ialomiţa, pe baza raportului nr. 3316 

din 23.04.2015 prevăzut în anexa nr.5. 

 

 Art. 6 Se aprobă continuarea managementului Muzeului Judeţean Ialomiţa în baza 

contractului de management nr. 5267/2011 încheiat între domnul Vlad Florin şi Consiliul Judeţean 

Ialomiţa, pe baza raportului nr. 3318 din 23.04.2015 prevăzut în anexa nr. 6. 

 

 Art. 7 Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

 

 Art. 9 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre 

aducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.2-6, direcţiilor implicate din cadrul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

       PREŞEDINTE                                                                           

         Vasile Silvian CIUPERCĂ                                                      Contrasemnează 

                                                                               Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                              Adrian-Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.42            Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                            RC 

Astăzi 28.05.2015                                                                                                              2 ex. 



Anexa nr. I
la Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. din .2015

TABEL CU RBZULTATELE MANAGERILOR INSTITUTIILOR DE

CULTURI AFLATE iI+ SUNORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN

IALOMITA

Nr.

Crt.

Institu{ia de culturi Managerul evaluat Nota finali

1 Centrul Cultural UNESCO

,,Ionel Perleao'

Doina - Venera

Roqca

9r72

2 Biblioteca Jude{eani

,,$tefan Binulescu"

Mihaela

Racovi{eanu

9,72

3 Muzeul Agriculturii Slobozia Gheorghe Petre 9075

4 Centrul Jude{ean pentru

Conservarea gi Promovarea

Culturii Traditionale Ialomifa

Cristian Obrejan 9,70

5 Muzeul Judetean Ialomita Florin Vlad 9,72
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Alrexa ff. 2
20r5

Tel.:0243 230200
Fax: 0243 230250

la Hotdrdrea CJ Ialomita nr. din

lH€mul de ilanagemant al CalitSlii
edlfcrt conlom

&8fR6J& gf4E?gK

web: wwrr'.cicn*Lro
e-mail: cjl@cicnct.ro

ROMANIA
CON$ILIUL JUDETEAH IALOIUITA, ,

Slobozia - Piaqa Revolu{iei l{r. 1

Comisia de evaluare constituitd potrivit prevederilor
Hotdrdrii nr. 2981.A3.2015 q Consiliului Judelean lalomifa
Nr. _aJ t.7 dinll ty!;!0r5

RAPORT

Cu privire la rezultatele obfinute de managerul Centrului Cultural
IJNESCO "Ionel Perlea"doamna Doina -Venera Rogca

Comisia de evaluare a managementului institufiilor de culturE aflate in subordinea
Consiliului Judefean lalomiJa constituiE in baza HCJ Ialomila nr. 2913L.03.2015 a
procedat la:

r studierea gi evaluarea raportului de activitate depus, in corelare cu referatele-
analizil intocmite de reprezentanlii compartimentelor de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judelean Ialomila, desemnali sd facd parte
din secretariatul comisiei:

. evaluarea raportului de activitate in baza interviului sus{inut de managerul
instituJiei de culture men{ionate;

o dezbaterea, analiza gi acordarea notelor de citre fiecare membru al comisiei,
separate pentru fiecare etapha evalu6rii.

Recomanddrile membrilor comisiei sunt de continuare a managementului actual.

Comisia de evaluare a mqnagementului instituliilor de culturd oflate in subordinea
Consiliului Judelean Ialomila

Comisia de evoluare:
Cornel Constantin ILIE- pregedinte

Mariana-Georgeta CODLEANU-membru

Nicolae-Cristian RAUREANU-membru

Constantin PATRA$ CU-membru

Mihaela IANACI{E-membru

Corina CruRARu-membru

Marioara DANILOV-+nembru
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ROMANIA
COfTSIUUL -JUDETEAM IATOMITA

Tel.: 0243 230200
Fax: 02i13 230250

Comisia de evaluare constituitd potrivit prevederilor
Hotdrdrii nr. 29/31.03.2015 a Consiliului Judeqean Ialomila
Nr. 3.3/9 din.f,fu)l*]015

RAPORT

Cu privire la rezultatele ob{inute de managerul
Bibliotecii Jude{ene,,$tefan Binulescu" Ialomifa

doamna Mihaela Racovifeanu

Comisia de evaluare a managementului institu{iilor de culturd aflate in subordinea
Consiliului Judelean Ialomila constituitd in baza HCJ lalomila nr. 2913I.03.2015 a
prccedat la:

e studierea gi evaluarea raportului de activitate depus, in corelare cu referatele-
analizd intocmite de reprezentanfii compartimentelor de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judelean Ialomila, desemnati sd facd parte
din secretariatul comisiei:

r evaluarea raportului de activitate in baza interviului suslinut de managerul
instituliei de culturd menfionate;

o dezbaterea, analiza gi acordarea notelor de citre fiecare membru al comisiei.
separate pentru fiecare etapd a evaludrii.

Recomandirile membrilor comisiei sunt de continuare a managementului actual,

web : rv'rrrt'.ci cn et.ro
e-mail: cj i{rlcier:et.ro

Anexa nr. 3
2At5la Hotdr6rea CJ Ialomita nr. din

Slobozia - Piafa Revolufiei Nr. 1

Comisia de evaluare a managetnentului instituliilor de
Consiliului Judelean Ialomila

Comisia de evaluare:
Cornel Constantin ILIE- pre$edinte

Mariana-Georgeta CODLEANU-membru

Nicolae-Cristian RAUREANU-membru

Constantin PATRA$ CU-membru

Mihaela IANACHE-membru

Corina CruRARu-membru

Marioara DANILOV-membru

culturd aflate tn subordinea
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la Hotirdrea CJ Ialomita nr. din
Anexa nr. 4

2015

Itanagemert al
Grtificai confm

SG

Comisia de evaluare constituitd potrivit prevederilor
Hotdrdrii nr. 29/31.03.2015 a Consiliului Judelean lalomi\a
Nr.3J{d din"U.o+.zots

RAPORT

Cu privire la rezultatele obfinute de managerul Muzeului Agriculturii
Slobozia Gheorghe Petre

Comisia de evaluare a managementului institutiilor de culturi aflate in subordinea
Consiliului Judelean Ialomila constituitd in baza HCJ lalomi[a nr.29131.03.2015 a
procedat la:

r studierea gi evaluarea raportului de activitate depus, in corelare cu referatele-
analizd intocmite de reprezentanlii compartimentelor de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lalomifa, desemnafi sd facd parte
din secretariatul comisiei;

, ' .. evaluarea raportului de activitate in baza interviului susJinut de managerul
instituliei de culturd menlionate;

r dezbate rea, analiza gi acordarea notelor de cdtre fiecare membru al comisiei,
separate pentru fiecare etapda evaludrii.

Recomanddrile msmbrilor comisiei sunt de continuare a managementului actual.

Comisia de evaluare a manogernentului instituliilor de
C onsiliului Jude fe an Ial o m il a

Comisia de evaluare:
Comel Constantin ILIE- pregedinte

Mariana-Georgeta CODLEANU-membru

Nicolae-Cristian ITAUREANU-membru

Constantin PATRA$ CU-membru

Mihaela IANACHE-membru

Corina CIURARU-membru

Marioara DANILOV-membru

calturd aflate fn subordinea

ROMAN!A
COH$I!-IT'L JUDETEA}I IALONNITA

Slobozia - Piafa Revolufiei Nr: 1Tel.: 0243 230200
Fax; 0243 230250

rveb : rrwrr'.cictct.rc
e-mail: ejidi)cicnci.ro
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ROIVIANIA
coNsrut L JUEIETEAN TALoMTTA

Tel-: 0243 230200
Fax:0243 230254

Comisia de evaluare cbnstituitd patrivit prevederilor
Hotdrdrii nr. 29/31.03.2015 a Consiliului Judelean lalomila
*. J3 | 6 din ,!3 a|,2ors

RAPORT

Cu privire la rezultatele obfinute de managerul Centrului Judefean pentru
Conservarea gi Promovarea Culturii Tradifionale lalomi{a

Domnul Cristian Obrejan

Comisia de evaluare a managementului instituliilor de culturi aflate in subordinea
Consiliului Judetean Ialomifa constituita inbaza HCJ Ialomita nr. 29 din 31.03.2015 a
procedat la:

r studierea gi evaluarea raportului de activitate depus, in corelare cu referatele-
analizd intocmite de reprezentaatii compartimentelor de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lalomila, desemnali sd facd parte
din secretariatul comisiei:

. evaluatea raportului de activitate in baza interviului susfinut de managerul
institutiei de cultur[ mentionate;

r dezbaterea, analiza gi acordarea notelor de cdtre fiecare membru al comisiei.
separate pentru fiecare etap[ a evaludrii.

Recomandlrile membrilor comisiei sunt de continuare a managementului actual.

de Management al

€rtllicrt cortom

ruxs€s sEEitr?ffiK

rveb : rr.w-w-.cicucl..r<t
e-mail: cji{iiicicnet.ro

Anexa nr. 5
2015la Hotdr6rea CJ Ialomita nr. din

Slobozia - Piafa Revolufiei Nr: I

Comisia de evaluare a managementului instituliilor de
C o ns i liului Jude I e an Ialo mil a

Comisia de evaluare:
Cornel Constantin ILIE- pregedinte

Mariana-Georgeta CODLEANU-membru

Nicolae-Cristian RAUREANU-membru

Constantin PATRA$CU-membru

Mihaela IANACHE-membru

Corina CIURARU-membru

Marioara DANILOV-membru

culturd aflate tn subordinea
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la Hotdrdrea CJ Ialomita nr. din
Anexa nr. 6

20r5

de ilanagoment al Cali€$i
@rtlfi€l cotrfom

Comisia de evaluare constituitd potrivit prevederilor
Hotdrdrii nr. 29/31.03.2015 a Consiliului Judelean lalomila
Nr..1llJ din)ls!;p}rs

RAPORT

Cu privire la rezultatele obfinute de managerul
Muzeului Judefean Ialomifa Florin Ylad

Comisia de evaluare a managementului instituliilor de culturd aflate in subordinea
Consiliului Judelean Ialomita constituiti in baza HCJ nr. 29/31.03.2015 lalomila nr. a
procedat la:

o sfudierea gi evaluarea raportului de activitate depus, in corelare cu referatele-
anahzA intocmite de reprezentanlii compartimentelor de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judefean lalomila, desemnati si facl parte
din secretariatuI comisiei:

. evaluarea raportului de activitate in baza interviului sus{inut de managerul
institufiei de culturl mentionate ;

o dezbalere4 analiza gi acordarea notelor de cdtre fiecare membru al comisiei,
separate pentru fiecare etapi a evaluirii.

Recomaaddrile membriior comisiei sunt de continuare a managementului actual.

Comisia de evaluare 6 marurgementului instituliilor de culturd oflate in subordinea
Co ns il iului Jude 1e an lalo mila

Comisia de evaluare:
Comel Constantin ILIE- pregedinte

Mariana-Georgeta CODLEANU-+nembru

Nicolae-Cristian Ri.UREANU-membru

Constantin PATRA $ CU-membru

Mihaela IANACHE-membru

Corina CIURARU-membru

Marioara DANILOV-rnembru

ROMANIA
CON$II,IUL JUDETEAff IAI.OMITA

Slobozia - Pia(a Revolufiei Nr. 1Tel.: 0243 230200
Fax:0243 23025n

web: mt-*'.cicnet ro
e-mail: cji{1i:.cicnet x:
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a managementului, a Comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului acestora în vederea organizării şi 

desfăşurării evaluării finale, pentru perioada 2011-2015, a managementului Muzeului 

Agriculturii Slobozia aflat în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.4235 din 21.05.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar faţă 

de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 - contractul de management nr. 54/2011 încheiat între Consiliul Judeţean Ialomiţa şi 

domnul Petre Gheorghe, 

 Examinând: 

 -  Raportul  nr. 4238 din 21.05.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

 - Raportul nr. 4371 din 26.05.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-

cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi 

modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice 

de cultură; 

 - prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin 

hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20 din 25.02.2014; 

 - 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 aprobă componenţa Comisiei de evaluare finală a managementului Muzeului 

Agriculturii Slobozia pentru perioada 2011-2015, după cum urmează:  
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 Preşedinte :  

Constantin PĂTRAŞCU - şef secţie, Muzeul Naţional al Satului ”Dimitrie Gusti”; 

 

 Membri :   

Mariana Georgeta CODLEANU - director executiv - Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

Ştefan DOBRIŞ - consilier juridic - Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

 

 Art.2 Se aprobă Comisia de soluţionare a contestaţiilor în urma evaluării finale a 

managementului Muzeului Agriculturii Slobozia, pentru perioada 2011-2015, în următoarea 

componenţă:  

 Preşedinte :  

Georgiana ONOIU  – şef secţie, Muzeul Naţional al Satului ”Dimitrie Gusti”; 

 Membri :  

Mihaela MOROIANU - director executiv adjunct - Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

Gheorghe PROCA - consilier juridic - Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

 

 Art.3 Se aprobă Secretariatul Comisiilor prevăzute la art.2 şi art.3, în următoarea 

componenţă:  

 Tanuşa NĂSTASE - Compartiment Buget Contabilitate, Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

 Gheorghiţa DIACONESCU - Compartiment Resurse Umane, Consiliul Judeţean Ialomiţa;  

 Hermina Roxana MARIN - Compartimentul Coordonare Organizare,  

Consiliul Judeţean Ialomiţa. 

 

 Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa sau înlocuitorul 

desemnat al acestuia să modifice, în condiţiile legii, componenţa comisiilor aprobate la              

art.1 - 3, în situaţia indisponibilităţii membrilor acestora.  

  

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

  

 Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.1-3 şi Direcţiei Buget Finanţe, 

urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

      PREŞEDINTE                                                        Contrasemnează 

                                                                        Secretarul judeţului Ialomiţa 

        Vasile Silvian CIUPERCĂ                                         Adrian Robert IONESCU 

            

 

 

 

Nr 43                                                                                                                        Rd/Oc 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                     DIG 

Astăzi  28.05.2015                                                                                                                                 2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management 

pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Agriculturii Slobozia 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.4243 din 21.05.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar faţă 

de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 -  Raportul comun  nr. 4244 din 21.05.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi al Direcţiei 

Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr. 4372 din 26.05.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr. 189/2008 privind managementul 

instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru 

de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de 

obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat 

pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură; 

 - prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin hotărârea 

Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20 din 25.02.2014; 

 - 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 aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Agriculturii Slobozia, şi Caietul 

de obiective privind proiectul de management,  prevăzute în anexele nr. 1 şi 2  care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 



Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

 

 

Art.2(1) Se aprobă Comisia pentru desfăşurarea concursului de proiecte de 

management la Muzeul Agriculturii Slobozia, în următoarea componenţă:  

- Doina PĂULEANU  - managerul Muzeului de Artă Constanţa 

- Marian NEAGU   - managerul Muzeului „Dunării de Jos” Călăraşi 

 - Ilie CIOACĂ  - director executiv  în cadrul 

        Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 (2) Se aprobă Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în următoarea componenţă:  

 

- Virgil NIŢULESCU  - managerul Muzeului Naţional al Ţăranului Român 

- Dragoş  NEAMU  -  director executiv al Reţelei Naţionale a  

 Muzeelor din România 

 - Iulian Grigorin DOGARU - director executiv adjunct  în cadrul 

 Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 

Art.3 Se aprobă Secretariatul Comisiilor prevăzute la art. 2 în următoarea componenţă: 

- Tanuşa NĂSTASE – Compartiment Buget Contabilitate, Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

- Gheorghiţa DIACONESCU - Compartiment Resurse Umane,  

                                                            Consiliul Judeţean Ialomiţa;  

- Gheorghe PROCA – Serviciul juridic, Consiliul Judeţean Ialomiţa. 

 

 Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa sau înlocuitorul 

desemnat al acestuia să modifice, în condiţiile legii, componenţa comisiilor aprobate la art.2 şi 

art.3, în situaţia indisponibilităţii membrilor acestora.  

  

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

 

 Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica spre 

ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.2-3 şi Direcţiei Buget Finanţe, urmând să 

fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

      PREŞEDINTE                                                       Contrasemnează 

                                                                       Secretarul judeţului Ialomiţa 

        Vasile Silvian CIUPERCĂ                                         Adrian Robert IONESCU 
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Anexa nr. 'l
La HCJ Ialomi{a nr._din 2015

REGULAMENT
De organizare qi desfigurare a concursului de proiecte de management

pentru ocuparea postului de manager al
Muzeului Agriculturii Slobozia

Capitolul I - Dispozi{ii generale
ART.l

Concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului
Agriculturii Ialomila, institulie publicd de culturd aflatd in subordinea Consiliului Judelean
Ialomi{a, denumitd in continuare autoritatea, se organizeazd in conformitate cu prevederile
Ordonan{ei de Urgentd a Guvernului nr.18912008 privind managementul institu{iilor publice de
culturd, cu modificarile ;i completdrile ulterioare, ale Hotdr6rii de Guvern nr. 1.301 12009 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organrzare qi desfbgurare a concursului de proiecte de
management, Regulamentului-cadru de organrzare qi desfbqurare a evaludrli managementului,
modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al rdportului de activitate, precum qi
modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru institu{iile publice de
culturd, precum Ei cu cele ale prezentului regulament.
ART.2

(1) Concursul de proiecte de management se desfbgoard conform urmdtorului calendar,
stabilit cu respectarea dispoziliilor art.9 din ordonanla de urgenld:

a) 18 iunie 2015 - data limitd pdnd la care se vor aduce la cunoqtin{d publicd condiliile
de participare la concurs, caietul de obiective, bibliografi,a, prezentul regulament, precum gi a
datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management gi desfbgurarea etapelor
concursului;

b) 19 iunie 2015 - 10 iulie 2015, depunerea mapelor de concurs qi a proiectelor de
management de cdtre candidafi;

c) 11 - 17 iulie 2015, anahza proiectelor de management-prima etapd;
d) 20 iulie 2015, sus{inerea proiectelor de management in cadrul interviului - a doua

etapd.
(2) Managementul Muzeului Agriculturii Slobozia poate fi incredinlat unei persoane

frzice care indepline gte cumulativ urmdto arele condilii :
a) are cetd{enie romAn6;
b) are capacitate deplind de exercifiu;
c) intruneqte condiliile de studii universitare de licenld absolvite cu diplomS de licentd sau

echivalentd in domeniul muzeologie,'
d) intruneqte condifiile de pregdtire sau experien{d in management de minimum 3 ani;
e) intrunegte alte condilii solicitate de autoritate: pregdtire qi experien{d in implementarea

proiectelor europene cu fi nantare nerambursabild.
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CAPITOLUL il
Organizarea qi func{ionarea comisiei de concurs

ART.3
(1) Comisia de concurs, denumitd in continuare Comisia, este alcdtuitd din:

a) I reprezentant al autoritdtii;
b) 2 specialigti in domeniu.

(2) Membrii Comisiei sunt numili prin Hotdrdre a Consiliului Judelean Ialomila.
ART.4
(1) Comisia are urmdtoarele atribulii principale:

a) elimind din concurs proiectele de management care conlin informalii privind identitatea
autorului;

b) anahzeazd proiectele de management depuse de candidali, acorddnd note pentru fiecare
etapd a concursului;

c) stabileqte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fi ecdrei etape;
(2) Comisia poate formula recomanddri autoritAtii privind durata contractului de management, in
limitele prevdzute de art.ll alin.(2) lit.(d) din ordonanla de urgenJd, qi, dupd caz, privind
conlinutul acestuia.
(3) Lucrdrile gi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confrden{iale.
ART.5
(1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin grija:

- Compartimentului Resurse Umane;
- Compartimentului Juridic;
- Compartimentului Buget Contabilitate .

(2) Secretariatul are urmdtoarele atribufii:
a) asigurd condiliile tehnico-organizatorice pentru desfbgurarea concursului;
b) verificd legalitatea qi conformitatea documentelor depuse de candida{i;
c) eliminS, pe bazd de proces-verbal, mapele de concurs incomplete gi pe cele care contin
documente neconforme cu cerinJele din anunJul public Ai ii anunld pe candidaJliin cauzd;
d) certific[ pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din mapa de concurs, pe baza
documentelor originale;
e) intocmeqte pentru membrii Comisiei declaraliile de confidenlialitate;
f) transmite membrilor Comisiei proiectele de management ale candidaJilor cu dosare admise;
g) participd la qedin{ele Comisiei, fbrd drept de vot;
h) consemneazd,in documente redactate la finele fiecdrei etape nota fiecdrui candidat;
i) aduce la cunogtinld candidaJilor, in scris, nota obtinutd in etapa de analizd" a proiectului de
management, in termenul prevdzutla art.l9 alin (2) din ordonanJa de urgentd;
j) calculeazd nota fiecdrui candidat gi redacteazd procesul-verbal al concursului, consemndnd,
dupd caz, recomanddrile Comisiei;
k) aduce la cunogtinla candidafilor, in scris, nota objinutd in prima etapd a concursului, in
termenul prevdzut la ar:t.19 alin.(2) din ordonanja de urgenld, qi asigurd afiqarea acesteia la sediul
autoritdtii, la sediul institu{iei, precum qi pe pagina de internet a acesteia, dupd, caz;
l) aduce la cunoqtinla candidalilor, in scris, rezultatul concursului, in termenul prevdzut Ia art.I9
alin.(8) din ordonanJa de urgenld gi asigurd afiqarea acestuia la sediul autoritdtii, la sediul
instituliei publice de culturS, precum qi pe pagina de intemet a autoritdlii, dupl, caz;
m) asigurd aducerea la cunoqtinla publicd a rezultafilui final al concursului, a listei nominale a
candidatilor gi a altor informa{ii de interes public, in termenul prevdztrt la art.20 alin.(4) din
ordonanla de urgenld;



CAPITOLUL III
Analiza qi notarea proiectelor de management.
Rezultatul concursului
ART. 6
(1) Membrii Comisiei studiazd individual proiectele de management primite in format electronic
qi/sau pe suport de h6rtie de la secretariat.
(2) Analiza gi notarea proiectelor de management se fac in baza criterlilor generale din caietul de
obiective, prevdzutelaart.l2 alin.(1) din ordonanla de urgenld.
(3) Comisia igi desfbgoard activitatea ?n qedinle, organrzate la sediul autoritAtii, in cadrul cdrora
membri i  acesteia:

a) analizeazd caietul de obiective gi stabilesc punctajuUgrlla de evaluare pentru criteriile, in
baza cdrora se noteazd proiectele de management qi interviul (Secretariatul Comisiei poate
inainta Comisiei propuneri privind ponderea fiecdrui criteriu gi, dupd caz, a subcriteriilor
acestora, astfel inc6t notarea sd se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare
intrebare/rdspuns);

b) dezbat, analizeazd qi noteazd proiectele de management - pentru prima etapd a
concursului;

c) acordd note pentru cea de-a doua etapd a concursului - susfinerea, in cadrul interviului, a
proiectelor de management de cdtre candidalii admigi.
(4)Data, ordinea de zi gi locul de desfbgurare a gedinlelor sunt anunlate de cdtre secretariat cu cel
pu\in24 de ore inainte de desfbqurarea acestora.
ART. 7

(1) Notarea se face prin acordarea de note de la 1 la 10, de cdtre fiecare membru al comisiei
de concurs, pentru fiecare etapd.

(2) Nota candidatului, acordatd de fiecare membru, se calculeazd prin aplicarea formulei
stabilite de Comisie, in cadrul qedinlelor prevdzutelaart.6 alin. (3).

(3) Rezultatul final al fiecdrui candidat se calculeazd,prin media aritmeticd a notelor acordate
candidatului de fiecare membru al Comisiei.

CAPITOLUL IV
Solu{ionarea contesta{iilor
ART.8

Candidalii nemullumifi pot depune contestalii asupra modului de respectate a procedurii
privind organizarea gi desftqurarea concursului la Compartimentul Resurse Umane, in termen de
2 zlIe lucrdtoare de la data aducerii la cunoqtinta arezultatului concursului.

ART.9
(1) ContestaJiile se soluJioneazd, in termenul prevdzut Ia art.20 alin.(3) din ordonanla de urgenld.
(2) Comisia de solulionare a contestaliilor este alcdtuit5. din 3 membrii, numili cu respectarea
dispozi{iilor art.2l alin.(2) din ordonanJa de urgen}d.



 

 

        ANEXA nr. 2 

     la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

      Nr                /        2015 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

CAIET DE OBIECTIVE 

pentru concursul de proiecte de management organizat 

 pentru Muzeul Agriculturii din Slobozia 
 

Perioada de management este de  5 ani, începând cu data de  

 

 

I.Obiectivele şi misiunea instituţiei 

 

I.1.Subordonare 

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 administraţiei publice locale, 

republicată, Muzeul Agriculturii din Slobozia funcţionează sub autoritatea 

administrativă a Consiliului Judeţean Ialomiţa, ca şi muzeu, fiind un obiectiv cultural 

important al României. Finanţarea Muzeului Agriculturii din Slobozia se realizează 

din veniturii proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul local, prin bugetul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

I.2.Obiectivele instituţiei 

Muzeul este o instituţie publică de cultură, aflată în serviciul societăţii, fără 

scop lucrativ, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi 

expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale 

existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător, 

asigurând accesul publicului  larg  la bogăţia   patrimoniului muzeal. 

Promovarea evenimentelor  culturale, în vederea valorificării patrimoniului, 

semnificative şi diverse ca tematică, mod de organizare, grupuri ţintă, arie teritorială, 

impact  în plan judeţean, regional, naţional şi european . 

Parteneriate cu Consiliul Judeţean Ialomiţa, care a înscris valorificarea 

patrimoniului cultural între priorităţile sale stategice . 

Parteneriate cu instituţiile de cultură din judeţ : Muzeul Judeţean Ialomiţa, 

Centrul Cultural  UNESCO “Ionel Perlea”, în vederea valorificării patrimoniului, prin 

realizarea de expoziţii cu interes comun pentru evidenţierea colecţiilor din zona 

Bărăganului; Biblioteca Judeţeană Ialomiţa “Ştefan Bănulescu” pentru promovarea  

publicaţiilor de interes agrar. 

 Alte parteneriate de interes cultural  cu  şcolii, grădiniţe, unităţi de cult, ONG-

uri( Asociaţia  Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici, Asociaţia Naţională a Surzilor 

din România) etc. 
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Identificarea şi dezvoltarea altor  forme de asociere pentru valorificarea 

patrimoniului cultural, cu alte instituţii, inclusiv cu cele din mediul privat. 

Realizarea de studii şi cercetări asupra publicului care să identifice nevoile 

culturale actuale şi să constituie baza programelor şi proiectelor propuse. 

Identificarea şi accesarea surselor de finanţare naţionale şi europene destinate 

valorificării patrimoniului cultural, precum şi formarea de specialişti, salariaţi din 

cadrul instituţiei, în managementul proiectelor culturale . 

 

 

I.3.Misiunea instituţiei 

Instituţia muzeală slobozeană s-a impus ca un centru cultural-ştiinţific de 

referinţă pentru comunitatea locală şi nu numai, ca o instituţie cu deschidere 

europeană, care promovează relaţii cu instituţii similare din ţară şi străinătate. 

Personalul de specialitate care a lucrat şi lucrează aici s-a dovedit a fi, în marea 

majoritate specialişti, investigatori ai patrimoniului, s-a dovedit a fi devotaţi ideii de 

valorificare expoziţională şi ştiinţifică a colecţiilor deţinute, dar şi studiului realităţii 

din teren, protejării monumentelor istorice, indiferent de către cine au fost create de-a 

lungul istoriei din România. 

 

II.Evoluţiile economice şi socioculturale ale comunităţii în care instituţia îşi 

desfăşoară activitatea 

 

 Slobozia s-a bucurat încă de la începuturile sale de o activitate economică şi 

comercială înfloritoare, datorită poziţiei geografice,  devenind reşedinţă  

administrativă şi, în acelaşi timp, un important centru cultural şi bisericesc. 

Emanciparea economică şi intensificarea comerţului au determinat o puternică 

circulaţie socială şi demografică, precum şi o susţinută mişcare a valorilor de 

civilizaţie şi de cultură, materiale şi spirituale. 

 

III.Dezvoltarea specifică a instituţiei 

 

Anul 1990 a însemnat începutul activităţii muzeului, prin preluarea colecţiilor, 

pe bază de protocol, de la Muzeul Judeţean Ialomiţa , într-un spaţiu impropriu din 

incinta S.M.A Slobozia, până în anul 1992 când Muzeul a obţinut, prin decizia 

Prefecturii Judeţului Ialomiţa, imobilul actual din B-dul Matei Basarab, nr. 10. Încă de 

la înfiinţare obiectivul principal a fost îmbogăţirea patrimoniului muzeal , constituirea 

şi dezvoltarea  colecţiilor precum şi impunerea unor măsuri de conservare şi 

depozitare a patrimoniului muzeal astfel încât să fie valorificat într-un mod cât mai 

eficient. În anul 1996 este deschis oficial pentru public.  La sfârşitul anului 2014   

patrimoniul  mobil al muzeului   se ridică la cifra de  13476 obiecte muzeale, 

structurate în următoarele colecţii reprezentative : unelte, maşini agricole şi instalaţii 

de arheologie industriale; etnografie(unelte agricole confecţionate în ateliere şi 

gospodării rurale, mijloace de transport, obiecte de uz casnic şi gospodăresc, mobilier, 

ceramică, textile, port, recuzită obiceiuri); istorie-memorialistică; artă-religie-litarare-

ştiinţele naturii. 

 Patrimoniul imobil cuprinde următoarele: 

-Biserica de lemn “Poiana”-monument istoric şi de arhitectură sec. XVIII ( aflat la 

poziţia 23B011 pe Lista Patrimoniului Cultural Naţional şi IL-II-m-A-14075 pe Lista 

Monumentelor Istorice ale Judeţului Ialomiţa), strămutată în toamna anului 2000. 



 

-Ferma model Perieţi- cea mai mare fermă producătoare de seminţe de legume şi flori 

din Europa de Răsărit (1/2 sec- XX/1935-1949), monument de istorie agrară (poziţia 

23B115 pe Lista Patrimoniului Cultural Naţional şi IL-II-a-B-14153 pe Lista  

Monumentelor Istorice ale Judeţului Ialomiţa), intrată în patrimoniul muzeului  în 

anul 2007. 

 

A.DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ŞI SPECIFICUL INSTITUŢIEI 

III.1.Obiectul de activitate 

Muzeul Agriculturii din Slobozia are ca obiect de activitate istoria agriculturii, 

antropologia agrară şi arheologia industrială specifică de pe tot cuprinsul ţării. 

 

III.2 Structura existentă 

 III.2.1. Scurt istoric 

 “Muzeul Agriculturii” a fost înfiinţat prin Decizia Primăriei Judeţului Ialomiţa 

nr.176/1990. Conform Legii nr.311 din 8 iulie 2003, primeşte titulatura de “Muzeul 

Naţional al Agriculturii”. În 15 noiembrie 2006 legea a fost republicată, fără anexe, 

muzeul a pierdut titulatura de muzeu  naţional. În anul 2012 muzeul a fost acreditat 

prin Ordinul nr. 2208/2012 emis de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 

iar în prezent se fac demersuri pentru obţinerea titulaturii de muzeu de importanţă 

naţională. 

  

 III.2.2. Prezent 

 Astăzi ne aflăm într-un moment când Muzeul Agriculturii, după 25 ani de 

existenţă continuă, se află la o vârstă a împlinirilor şi speranţelor deopotrivă, când 

muzeul îşi justifică investiţia, devenind o certitudine pentru Slobozia, România, 

Europa. 

 

III.3.Personalul şi conducerea 

III.3.1.Personalul 

 Analiza statului de funcţii *
4
: 

 

Nr.crt. Posturi Anul 2013 Anul 2014 

1 Total 33 33 

2 Personal de conducere 3 3 

3 Personal de specialitate 20 20 

4 Personal auxiliar/administrativ 9 9 

 
*4 Se poate face conform tabelului sau conform altor modele  folosite de autoritate/instituţie. 

 

III.3.1.1. Scurtă descriere a posturilor din instituţie pe anul 2014: 

Total posturi 33*
5
, din care: 

- Personal/funcţii de conducere: 3 posturi 

- Personal de execuţie: 30 posturi 

 

 

Structura instituţiei: 

- Serviciul Patrimoniu – 14 

- Serviciul Financiar-Contabil-Personal-Administrativ-Aprovizionare -11 



 

- Compartiment Juridic-1 

- Compartiment Secretariat- Registratură-1 

- Compartiment Arhivă Documentară-Bibliotecă-1 

- Compartiment Relaţii cu Publicul –Arhiva Foto-Video-2 

*5) Se oferă date privind funcţiile de conducere (de exemplu, şef serviciu, birou, compartiment, atelier 

etc.) şi de execuţie din instituţie, cu defalcarea pe categorii de personal de specialitate, după caz. 

 

III.3.1.2. Alte informaţii*
6
 privind managementul resurselor umane din instituţie 

*6) Se pot oferi, după caz, informaţii/constatări ale autorităţii privind managementul resurselor umane. 

Nu este cazul 

 

III.3.2. Conducerea instutiţiei 

În prezent conducerea este asigurată de manager. 

Managerul  răspunde de organizarea şi funcţionarea instituţiei, reprezintă 

muzeul în relaţiile cu alte organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice. În 

anumite situaţii directorul poate să delege atribuţia sa de reprezentare unui alt membru 

din Consiliul de Administraţie. 

Consiliul de Administraţie, organ cu rol deliberativ, numit prin decizia 

managerului, este format din 7 membri, astfel: manager, doi  şefi de serviciu  şi patru 

membrii numiţi de manager. 

Consiliul de Administraţie emite avize cu caracter deliberativ cu privire la 

problemele administrative, financiare şi ştiinţifice ale instituţiei. 

Consiliul Ştiinţific, organ cu rol consultativ, discută şi hotărăşte asupra 

proiectelor ştiinţifice ale muzeului şi programului de tipărituri. 

În cadrul Muzeului Agriculturii din  funcţionează 2 servicii- Serviciul 

Patrimoniu şi Serviciul Financiar-Contabil-Personal-Administrativ-Aprovizionare 

conduse de cîte un şef serviciu şi patru compartimente: Compartiment Juridic, 

Compartiment Secretariat- Registratură, Compartiment Arhivă Documentară-

Bibliotecă  şi Compartiment Relaţii cu Publicul –Arhiva Foto-Video. 

III.3.2.1.Evoluţia criteriilor de performanţă*
11

 ale conducerii instituţiei, 

între anii 2013/2014: 

Muzeul Agriculturii din Slobozia 

Nr.crt. Denumirea criteriilor de performanţă Anul 

2013 

Anul 2014 

1. Numărul de personal, conform statului de 

funcţii aprobat, din care: 

33 33 

 -ocupate 29 29 

 -vacante 4 4 

2. Numărul de manifestări culturale organizate 

la sediu Muzeului Agriculturii  din iniţiativa 

muzeului 

15 14 

3. Numărul de parteneriate educaţionale 6 3 

4. Participarea Muzeului Agriculturii la 

manifestări organizate în judeţ ,ţară şi 

străinătate 

7 14 

 -judeţ şi ţară  6 13 

 -străinătate 1 1 

5 Activitate editorială 6 1 

 -publicaţii, cataloage 6 1 



 

6 Dialog internaţional  1 1 

7 Număr de apariţii în presă locală şi centrală 71 97 

8 Perfecţionarea personalului, numărul de 

salariaţi, care au urmat diverse forme de 

perfecţionare, durata şi tipul cursului 

- 19 salariaţi, 

7 cursuri de 

perfecţionare 

9 Numărul total de vizitatori 37593 36900 

 -la sediu muzeului 4121 3700 

 -manifestări organizate în afara instituţiei 18740 20750 

 -pe site-ul muzeului 14732 12450 

10 Numărul de bilete 454 550 

 -preţ întreg 178 261 

 -preţ redus 276 289 

 
  *11) Se oferă date privind modul în care s-a efectuat conducerea instituţiei, evoluţia principalelor 

criterii de evaluare a actului de conducere. 

 

III.4.Bugetul  

 

In perioada *
12 

de la 01.01.2013 la 31.12.2014: 

a)au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 

Categorii 2013 2014 

Prevăzut 

(lei) 

Realizat 

(lei) 

Prevăzut 

(lei) 

Realizat 

(lei) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Venituri proprii 40000 22512 30000 12347 

2 Subventii 1268000 1264461 1265000 1257472 

3 Cheltuieli de întretinere 488000 469471 538500 516063 

4 -cheltuieli de capital-

investiţii 

100000 99597 90000 89885 

5 Cheltuieli de personal, 

din care: 

708000 706716 657000 654460 

6 -cheltuieli cu 

colaboratorii 

12000 11189 9500 9411 

7 Cheltuieli pe beneficiar, 

din care: 

1308000 1286973 1295000 1269819 

8 -din subventie 1268000 1264461 1265000 1257472 

9 -din venituri proprii 26000 9012 25000 7347 

10 Alte categorii 14000 13500 5000 5000 
 

*12) Datele oferite cu privire la activitatea economico-financiară a instituţiei pot cuprinde, după caz, 

perioada managementului anterior sau o altă perioadă, chiar mai scurtă, cu condiţia ca informaţiile 

cuprinse să ofere o imagine suficient de clară candidaţilor în vederea elaborării propriilor propuneri 

pentru viitor. 

 

b)gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei (%): în 2013 – 1,75%, în 2014 – 0,97% 

c)veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei: 

În anul 2013 



 

-venituri proprii realizate din  activitatea de bază ( vânzări bilete, taxă foto şi 

prestări servicii) -6179 lei 

-venituri proprii realizate din vânzari suveniruri şi produse artizanat – 2833 lei 

-  venituri proprii realizate din sposorizăre - 13500 lei 

În anul 2014 

--venituri proprii realizate din  activitatea de bază ( vânzări bilete, taxă foto şi 

prestări servicii) -2003 lei 

-venituri proprii realizate din vânzari suveniruri şi produse artizanat – 5344 lei 

-  venituri proprii realizate din sposorizăre - 5000 lei 

d)   gradul de creştere a surselor atrase si a veniturilor proprii în totalul 

veniturilor (%): 

-anul  2013: 1,72% 

-anul  2014: 0,97% 

e)    ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor: 

- anul 2013:  55,78 % 

- anul 2014:  52,28% 

f)     ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 

- anul 2013:  7,74 % 

- anul 2014: 7,08 % 

g)    gradul de acoperire a salariilor din subvenţie %: 

- anul 2013: 100% 

- anul 2014: 100% 

h)   ponderea cheltuielilor efectuate in cadrul raporturilor contractuale, altele 

decât contractele de muncă (convenţii civile): 

- anul 2013 : 1,58 % 

- anul 2014: 1,44 % 

i)    cheltuieli pe beneficiar, *
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 din care: 

- anul 2013 

- din subvenţie: 55,31% 

- din venituri 0 ,98% 

- anul 2014 

- din subvenţie: 34,07% 

- din venituri 0,33% 

 

*13 spectator, vizitator,cititor etc.,în funcţie de specificul instituţiei. 

 

III.5. Programele 

Programele derulate în perioada 2013-2014 au avut drept scop diversificarea 

ofertei de manifestări expozitionale, ştiinţifice şi culturale, precum şi mentinerea 

unora deja consacrate. S-a vizat şi derularea de proiecte atractive şi utile din punct 

de vedere al procesului de învăţământ. Astfel, instituţia a atras prin cadrul 

parteneriatelor copii de toate categoriile de vârstă: preşcolari, elevi, liceeni şi 

studenţi. 

 

 

În anul 2013 

Muzeul Agriculturii din Slobozia , în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2013, a 

lansat un număr de 24 programe  de cercetare ştiinţifică şi achiziţii obiecte 

muzeale, conservare, restaurare şi întreţinere,   valorificare muzeală, reabilitare a 

patrimoniului şi program editorial. 



 

 

 

În anul 2014 

În perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2014, Muzeul Agriculturii din Slobozia a 

lansat un număr de  18 programe de cercetare ştiinţifică şi achiziţii obiecte 

muzeale, conservare, restaurare şi întreţinere,   valorificare muzeală, reabilitare a 

patrimoniului şi program editorial. 

 

III.6. Situaţia programelor 

 
Nr. 

crt 

 

Denumirea 

programului 

Costuri 

prevăzute 

pe proiect 

pentru 2013 

în cadrul 

acestora 

Costuri 

realizate pe 

proiect 

pentru 2013 

în cadrul 

acestora 

Costuri 

prevăzute 

pe proiect 

pentru 2014 

în cadrul 

acestora 

Costuri 

realizate pe 

proiect 

pentru 2014 

în cadrul 

acestora 

Raportarea costurilor 

proiectelor realizate la 

limitele valorice ale 

investiţiei în proiecte din 

perioada 01.01.2013-

31.12.2014 

Mici  

(între) 

Medii 

(între) 

Mari 

(între) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 I.Cercetare, 

achiziţii, evidenţă 

50.000 4.9898 10.000 2.756    x x  

2 II.Conservare, 

restaurare şi 

întreţinere 

5.000 4.702 6.000 5.363 x   x   

3 III.Valorificare 

muzeală, relaţii cu 

publicul  2013 

70.000 51.958     x 

4 Scoarţe romăneşti     x   

5 Mărturii de 

credinţă 

    x   

6 Plugăritul istorie şi 

civilizaţie 

    x   

7 Tractorul în 

agricultura 

romanească 

    x   

8 Lelia Urdăreanu     x   

9 Ceramica 

romănească-artă şi 

utilitate 

    x   

10 Din bucătăria de 

odinioară 

    x   

11 Fierul de călcat pe 

aburii vremii 

    x   

12 Expoziţia 

absolvenţilor 

    x   

13 Albinăritul- tradiţii 

romăneşti 

    x   

14 Caloianul-ritual 

agrar pentru  rodire 

şi vreme de secată 

    x   

15 Documente din 

agricultura 

românească 

    x   

16 Timpul în percepţia 

ţăranului român - 

Unelte şi maşini de 

17secerat, treierat, 

    x   



 

vânturat 

17 Cununa grâului     x   

18 Deportarea în 

Bărăgan- mărturii 

din istoria unei 

tragedii 

    x   

19 Dochia şi 

mărţişorul 

    x   

20 Atelierul de 

încondeiat ouă 

    x   

21 Sînt’ Andrei Cap 

de Iarrnă. Tradiţii 

populare 

    x   

22 Coferinţa Judeţeană 

a Programului – 

„PNDR vine în 

satul tău” 

    x   

23 Zilele Europene ale 

Patrimoniului 

    x   

24 Festivalul Vlăsiei      x  

 Transporturile 

tradiţionale din 

românia 

     x  

25 Festivalul concurs 

“Tradiţie culinara 

Ialomiţeană- La 

Casa Tudorii” 

     x  

26 Târgul 

Internaţional 

INDAGRA 

      x 

27 Conferinţa AIMA-

Estonia 
      x 

28 Valorificare 

muzeală , relaţii 

cu publicul 2014 

  35.000 35.000   x 

29 Fierul de călcat pe 

aburii vremii 
    x   

30 Albinăritul- tradiţii 

romăneşti 
    x   

31 Timpul în percepţia 

ţăranului român 
    x   

32 Unelte şi maşini de 

secerat, treierat, 

vânturat 

    x   

33 Cununa grâului     x   

34 Deportarea în 

Bărăgan- mărturii 

din istoria unei 

tragedii 

    x   

35 Dochia şi 

mărţişorul  
    x   

36 Atelierul de 

încondeiat ouă 
    x   

37 Atelier de lucru 

persoane cu 

handicap 

    x   

38 Caloianul-ritual 

agrar  pentru  

rodire şi vreme de 

    x   



 

secată 

39 Olga Smolenschi-

raţiunea de a 

exista-..... 

    x   

40 Zilele Europene ale 

Patrimoniului 
    x   

41 Artă plastică textilă 

prezent şi trecut 
    x   

42 Festivalul concurs 

“Tradiţie culinara 

Ialomiţeană- La 

Casa Tudorii” 

     x  

43 Vestivalul Vlăsiei      x  

44 Expoziţia” Pâinea 

nostră cea de toate 

zilele” 

      x 

45 Expoziţia” La pas 

prin lumea satului” 
      x 

46 Congresul  AIMA - 

Franţa 

      x 

47 IV. Reabilitare 

patrimoniu  

 

 

50.000 49.608 50.000 0     x  

48 V. Program 

editorial 

20.000 1.796 50.000 50.0000 x     x 

 

 

*15) Rândurile din coloana (2) se vor multiplica în funcţie de numărul programelor existente în 

perioada analizată. 

    *16) Coloana (3) se completează cu date centralizate din devizele estimative aprobate pentru 

proiecte. Numărul de rânduri se va completa, după caz, în funcţie de numărul de proiecte realizate în 

cadrul fiecărui program. 

    *17) Coloana (4) se completează cu date centralizate din devizele finale/realizate pentru proiecte. 

Numărul de rânduri se va completa, după caz, în funcţie de numărul de proiecte realizate în cadrul 

fiecărui program. 

    *18) În situaţia în care managementul precedent nu stabilise limite valorice pentru investiţia în 

proiecte, raportarea se poate realiza prin aprecierea comparativă a costurilor realizate pe proiecte de 

aceeaşi dimensiune financiară/dimensiune financiară apropiată. 

 

III.7. Informaţii despre secţii/filiale 

NU ESTE  CAZUL 

 

 

 

 

B.REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 

INSTITUŢIEI 

Regulamentului de organizare şi funcţionare  al Muzeului  Agriculturii este cuprins în 

anexa nr. 1 

 

IV. Sarcini şi obiective pentru management 

 

IV.1 Sarcini 

Pentru perioada 2015-2019 (durata proiectului de management), 

managementul va avea următoarele sarcini: 



 

-să reprezinte instituţia în raporturile cu terţi; 

-să răspundă de modul în care înfăptuieşte actele de administrare şi gestionare 

a bunurilor materiale, a resurselor financiare şi a celor de personal; 

-să asigure respectarea prevederilor normelor şi normativelor în vigoare care 

reglementează activitatea fiscală şi asigurările sociale; 

-să asigure conducerea corespunzătoare a activităţii în domeniul evidenţei 

contabile, conform legilor în vigoare; 

-să coordoneze activitatea de valorificare a patrimoniului muzeal prin 

organizarea de expoziţii, realizarea unor materiale publicitare performante, elaborarea 

de studii din domeniul ştiinţei, informării şi comunicării, pe parcursul participării la 

conferinţe de specialitate; 

-să stimuleze proiectele derulate de instituţie, prin creşterea numărului de 

vizitatori; 

-să contribuie la atragerea de noi parteneri din ţara şi străinătate, prin iniţierea 

unor proiecte din domeniul muzeologiei şi ştiinţei informării, în scopul adaptării 

serviciilor cerinţelor şi asteptătilor clienţilor; 

-să evalueze activitatea de actualizare şi gestionare permanentă  a bazei de 

date referitoare la colecţii ; 

-îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din proiectul de management în 

conformitate cu cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în reglementările care privesc 

funcţionarea instituţiei; 

-transmiterea către Consiliul Judeţean Ialomiţa, conform, dispoziţiilor 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, a 

rapoartelor de activitate/raportului final şi ale tuturor comunicărilor necesare.  

 

IV.2 Obiective 

Pentru perioada 2015-2019, managementul va avea ca obiectiv principal 

dezvoltarea Muzeului  Agriculturii , urmărind: 

-derularea activităţilor şi serviciilor oferite de muzeu în baza programelor 

elaborate pentru satisfacerea nevoilor culturale ale beneficiarilor, în contextul unei 

pieţe informaţionale concurenţiale, evaluarea şi reconsiderarea, după caz, a 

perspectivelor de programe şi proiecte în funcţie de dinamica implementării; 

-diversificarea ofertei de produse şi servicii; 

-creşterea vizibilităţii Muzeului Agriculturii şi îmbunătăţirea percepţiei asupra 

acesteia, gestionarea sistemului de comunicare publică şi îmbunătăţirea activităţilor de 

marketing şi  publicitate derulate la muzeu; 

-utilizarea eficientă a resurselor umane, iniţierea şi perfecţionarea profesională 

a personalului, precum şi recrutarea  şi selecţia viitorilor angajaţi; 

-ridicarea calităţii produselor şi serviciilor oferite de Muzeul  Agriculturii; 

-realizarea de parteneriate cu instituţii similare din ţară şi străinătate, în 

vederea atragerii de resurse (materiale, informaţionale şi, după caz, financiare) şi 

promovarea realizărilor; 

-dezvoltarea de acţiuni culturale şi profesionale care să faciliteze integrarea 

muzeului  în contextul european al muzeelor publice europene, precum şi promovarea 

culturii şi a identităţii româneşti în spaţiul cultural şi a identităţii româneşti în scopul 

cultural naţional şi internaţional; 

-implicarea muzeului în politicile informaţionale europene şi naţionale; 



 

-realizarea unui mediu informaţional competitiv şi asigurarea unor servicii de 

calitate prin atragerea în cadrul personalului muzeului a unor specialişti care respectă 

şi promovează calitatea şi valoarea; 

-aplicarea unei management de calitate al resurselor umane prin asigurarea 

participării personalului la programele de formare şi specializare; 

-stabilirea unor criterii relevante de evaluare a eficienţei serviciilor de 

muzeologie tradiţionale şi moderne; 

-extinderea cooperării inter-muzeale internaţionale, iniţierea unor proiecte de 

parteneriat cu muzee din străinătate şi participarea la programele culturale cu caracter 

european; 

-creşterea rolului muzeului în cadrul proiectelor judeţene de promovare şi 

extindere a cooperării cu instituţiile din sistemul de învăţământ gimnazial, liceal şi 

universitar. 

a) Managementul resurselor umane: 

(i)Conducerea instituţiei  este asigurată de către manager ajutat de Consiliul de 

Administraţie. 

(ii)În ceea ce priveşte personalul , se vor reevalua şi actualiza fişele postului în 

special ale personalului de specialitate, pentru a răspunde în mod eficient cerinţelor 

impuse prin proiectul de management, şi se vor stabili şi conumica criterii de evaluare 

pentru monitorizarea şi stimularea angajaţilor 

(b)Managementul economico –financiar : realizarea unei politici 

economico-financiare eficiente care să conducă la creşterea gradual a numărului de 

beneficiari , atingând cel puţin următoarele praguri: 

 

 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

40000 41000 42000 43000 44000 

 

(i)Bugetul de venituri ( subvenţii/alocaţii ,  surse atrase/venituri proprii) 

analiza bugetului de venituri în vederea creşterii gradului de acoperire din surse atrase 

şi venituri proprii, după cum urmează: 

 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

7% 8% 9% 10% 11% 

 

(ii)Bugetul de cheltuieli ( personal: contracte de muncă, bunuri şi servicii, 

cheltuieli de capital) 

(c)Managementul administrativ: 

(i)Se va revizui Regulamentul de organizare şi funcţionare conform legislaţiei 

în vigoare. 

 (d)Managementul de proiect: se vor analiza posibilităţile de accesare  a unor 

fonduri naţionale şi internaţionale , iar în urma rezultatelor  se va elabora, depune şi 

implementa cel puţin un proiect mediu, sau mai multe proiecte mici, prin colaborarea 

şi cu sprijiinul serviciului de profil din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

V. Perioada pentru care se întocmeşte raportul de management 

 



 

Proiectul întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu 

respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un 

număr de 40 de pagini + anexe şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului  

asupra dezvoltării şi evoluţiei Muzeului Agriculturii în perioada 2015-2019 

În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în inţelesul definiţiilor  

prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008. 

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care candidatul 

răspunde la obiectivele şi sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 alin 1din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 189/2008 , având în vedere următoarele prevederi , care 

reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de 

management: 

a) analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi 

propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 

b) analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea 

acesteia; 

c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 

reorganizare, după caz; 

d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei; 

e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice 

a instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct. IV; 

f) previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea 

resurselor financiare necesar a fi alocate de către autoritate. 

Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină 

soluţii manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza 

sarcinilor şi obiectivelor. 

 

VI. Structura proiectului de management 

 

A. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea 

instituţia şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional 

existent: 

a.1. instituţii/organizaţii*
20

 care se adresează aceleiaşi comunităţi; 

a.2. participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene/internaţionale*
21 

; 

a.3. cunoaşterea*
22    

activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiară a 

acestora; 

a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii de P.R./ de 

strategii media; 

a.5. reflectarea instituţiei în presa de specialitate*
23 

a.6. profilul/portretul beneficiarului actual; 

- analiza datelor obţinute; 

- estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari*
24 

a.7. beneficiarul-ţintă al activităţilor instituţiei: 

- pe termen scurt; 

- pe termen lung; 

a.8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul 

informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare); 

a.9. utilizarea spaţiilor instituţiei*
25 

; 

a.10. propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, 

reabilitări, după caz. 

 



 

*20 Prezentare succintă. 

*21 Lista acestor acţiuni 

*23 Nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, ci doar articole (cronici, recenzii, 

reportaje, anchete etc.). 

*24 Comparativ cu ultimul raport. 

*25 Cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producţie, administrative, alte spaţii 

folosite de instituţie. 

 

B. Analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind 

îmbunătăţirea acesteia: 

b.1. analiza programelor/proiectelor instituţiei; 

b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, 

la nivel  naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state); 

b.3. analiza misiunii actuale a instituţiei: ce mesaj poartă instituţia, cum este 

percepută, factori de succes şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale 

beneficiarilor etc.; 

b.4. concluzii: 

- reformularea mesajului, după caz; 

- descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 

  

C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 

reorganizare, după caz: 

c.1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative 

incidente; 

c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor 

normative incidente; 

c.3. funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii 

consiliilor de conducere*
2
6, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de 

modificare a limitelor de competenţe în cadrul conducerii instituţiei; 

c.4. analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat – propuneri privind 

cursuri de perfecţionare*
2
7 pentru conducere şi restul personalului. 

 
*26 Numărul întrunirilor, data acestora. 

*27 Lista cuprinzând propuneri pe funcţii de execuţie şi/sau de conducere, cu menţionarea duratei 

şi tipului cursului de perfecţionare/formare profesională. 

 

 

D Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu 

informaţii solicitate/obţinute de la instituţie: 

- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 

- - bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte 

încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de întreţinere; 

cheltuieli pentru reparaţii capitale); 

d.2. analiza comparativă*
28

 a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în 

perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate 

cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie: 

 

 

Nr. 

Crt. 

Programul  Tipul 

proiectului 

Denumirea 

proiectului*
29

 

Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observaţii 

comentarii, 

concluzii 



 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1  Proiecte 

mici 

    

2  Proiecte 

medii 

    

3  Proiecte 

mari 

    

4 Total : Total :  Total : Total :  

 
*28 Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiţiilor făcute în proiecte (mici/medii/mari). În cazul 

mai multor proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi menţionarea separată, în coloanele (5) şi (6), a 

investiţiei planificate şi realizate pe fiecare proiect. 

*29 În funcţie de specificul fiecărei instituţii, coloana (4) „Denumirea proiectului” va conţine, 

după caz, titlul producţiei artistice (spectacolelor, concertelor, altor reprezentaţii, prezentărilor 

publice, cercetărilor, activităţilor specifice din biblioteci (restaurare, lectură publică, împrumut) 

etc. 

 

d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei; 

- analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, 

pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ  întreg/preţ redus/ bilet 

profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi 

practicate; 

- analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 

- analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul 

partenerilor cu alte autorităţi publice locale; 

d.4. analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul 

veniturilor; 

d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 

d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;  

d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie; 

- ponderea  cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii 

civile); 

d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

- din subvenţie; 

- din venituri proprii. 

 

E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii 

specifice a instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la 

pct.IV: 

e.1. prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă 

de management; 

e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management, cu denumirea 

şi, după caz, descrierea *
30 

 fiecărui program, a scopului şi ţintei acestuia, 

exemplificări; 

e.3. proiecte propuse*
31 

în cadrul programelor; 

e.4. alte evenimente, activităţi*
32 

specifice instituţiei, planificate pentru perioada 

de management. 

 



 

*30 Pentru o mai bună înţelegere autoritatea poate recomanda prin intermediul caietului de 

obiective ca fiecare program să poarte elemente de identificare distinctă (denumire), să aibă o 

descriere clară, inteligibilă, scop şi public-ţintă definit/identificabil. 

*31 În funcţie de specificul fiecărei instituţii, la acest punct (e.3), la formularea solicitării privind 

prezentarea proiectelor, autoritatea va avea  în vedere următoarele: 

-  în cazul instituţiilor de spectacole sau concerte etc., se vor solicita detalii concrete (autor, titlu, 

creatori etc.) privind proiectele/producţiile artistice (spectacole, concerte) pentru cel mult un an; 

- în cazul aşezămintelor culturale (spectacole, concerte) pentru cel mult un an; 

- în cazul aşezămintelor culturale, în cadrul programelor legate de producerea şi exploatarea, 

găzduirea unor producţii artistice, se vor solicita detalii concrete pentru cel mult un an, pentru 

proiecte în cadrul programelor de formare/educative, expoziţionale etc. pentru cel mult ……… 

ani; 

- în cazul muzeelor/ colecţiilor publice, detalii concrete privind proiectele expoziţionale, de 

prezentări publice, de cercetare etc. se vor solicita pentru cel mult ….. ani; 

- în cazul bibliotecilor, detalii concrete privind proiectele/activităţile specifice din biblioteci 

(restaurare, lectură publică, împrumut etc.) se vor solicita pentru cel mult …..ani; 

- în cazul altor tipuri de instituţii publice de cultură, detalii concrete, în funcţie de specificul şi 

specificitatea instituţiei în cauză, se vor solicita pentru o perioadă de cel mult….ani. 

*32 Programe, după caz, proiecte, acţiuni, evenimente etc. ocazionale, care prin natura lor nu fac 

parte din activitatea curentă a instituţiei, dar prin care managerul apreciază că va putea facilita 

realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale. 

 

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea 

resurselor financiare necesar a fi alocate de către autoritate: 

f.1. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 5 

ani (perioada proiectului de management), corelată cu resursele financiare necesar 

a fi alocate din subvenţia/alocaţia acordată instituţiei de către Consiliul Judeţean 

Ialomiţa; 

- previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei; 

- previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu 

menţionarea surselor  vizate; 

f.2. previzionarea evoluţiei costurilor, cuprinsă în anexa nr.2, aferente proiectelor 

(din programele propuse), prin realizarea unei proiecţii financiare privind 

investiţiile preconizate în proiecte, cuprinsă în anexa nr.3, pentru întreaga 

perioadă de management*
33  

(de la……); 

f.3. proiecţia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică 

instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate, cuprinsă în anexa nr.4. 

 
*33 Din perspectiva autorităţii, previziunea cheltuielilor aferente programelor/ proiectelor 

reprezintă o informaţie extrem de utilă care va sta la baza negocierii clauzelor contractului de 

management şi a programului minimal anual. 

 

VII. Alte precizări 

Candidaţii, în baza unor cereri motivate, pot solicita de la Muzeul Agriculturii din 

Slobozia informaţii suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management ( 

telefon 0243/231991, 0243/230184, fax 0243/231991, e-mail 

mna_slobozia@yahoo.com). 

 

VIII. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective. 

 
 

 
 

 

 



ANEXA nr.l
La caietul de obiective

REGULAMENT DE ORGAIIIZARE $I FUNCTIONARE
al Muzeului National al Agriculturii

CAP. I NATURA JURIDICA

Regulamentul de Organizare gi Func{ionare ( R.O.F.) este un act al angajatorului
persoani juridici, prin care se stabilesc reguli privind :

1. conducerea institu{iei;
:1. structura organizatorici ;
3. atribufiile institu{iei structurate pe principalele domenii de activitate;
4. rela{iile M.N.A. ;
La intocmirea prezentului regulament s-a avut in vedere prevederile Constitu{ieio

Codului Muncii aflat in vigoare, Legii 3ll/2003, precum qi a celorlalte acte normative care
vizetzil activiti{ile specifice unitlfii.

V CAP. II DISPOZTTTI GENERALE

Art. L Muzeul Na{ional al Agriculturii este o institufie publici, infiin{ati prin
decizia nr.176/24.05.1990 a Primlriei judefului Ialomi{a, fiind subordonati Consiliului
Jude{ean lalomi{a qi avffnd sediul in localitatea Slobozia, jude{ul Ialomifa, b-dul Matei
Basarab, nr.10, cod pogtal 920031.

Art.2 Muzeul Na{ional al Agriculturii are ca obiect de activitate istoria agriculturii,
antropologia agrarl gi arheologia industriali specificl de pe tot cuprinsul {irii.

Art.3 Muzeul Na{ional al Agriculturii are personalitate juridici, rispunzind in
aceasti calitate in raporturile la care participi in nume propriu ca subiect de drepturi gi
obliga{ii.

Art.4 Muzeul Na{ional al Agriculturii are cont in banci, beneficiazi de aloca{ii
bugetare, are relafii economice cu alte uniti{ii, are un patrimoniu privat ce con{ine
mijloace fixe gi circulante qi administreazil bunuri publice de interes na{ional.



-

Art. 5 Muzeul Na{ional al Agriculturii s-a constituit prin preluarea colec{iilor
muzeale gi a activiti{ii de restaurare-conservare in domeniul agriculturii de la Muzeul
Jude{ean Ialomifa, pebazil de protocol.

CAP. III CONDUCEREA INSTITUTIEI

Art. 6 Conducerea Muzeului Na{ionat al Agriculturii este asigurati de cltre director
9i Consiliul de Administra{ie. Directorul este numit de citre Consiliul Jude{ean lalomi{a in
urma promovirii concursului organizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Consiliul de Administrafie este propus de director qi aprobat de Consiliul Jude{ean
Ialomi{a. Persoanele din conducerea muzeului qi Consiliului de Administra{ie exercitl toate
atribufiile specifice institu{iilor bugetare previzute de actele normative in vigoare.

Art.7 Obliga{iile directorului Muzeului Na{ional al Agriculturii sunt:
-urmiregte aplicarea prevederilor legale qi ale prezentului regulament in vederea
desfiguririi activiti{ii specifice institu{iei in condi{ii optime;
-coordoneazi qi indrumi activitatea pentru indeplinirea func{iei cultural-educa{ional
gtiin{ifice, prin organizarea cercetirii qtiinfifice pe domenii gi interdisciplinare pentru
identificarea, conservarea qi valorificarea muzeall a patrimoniului cultural;
-are calitatea de ordonator secundar de credite;
-coordoneazil aprovizionarea tehnico- materiall in conformita'ie cu nevoile institu(iei, in
limitele fondurilor alocate;
-verifici inregistrarea intregului patrimoniu muzeal descoperit gi conservat ;
-rispunde de restaurarea patrimoniului descoperit;
-organizeazi ac{iuni qtiin{ifi ce, pedagogice, culturale sau informative;
-dispune achizi{ionarea de piese muzeale in vederea miririi colec{iilor muzeuluil
-rispunde de respectarea principiului nediscriminirii gi al inl5turirii oriclror forme de
incllcare a demnitifii;
-rispunde de respectarea regulilor privind protec{ia, igiena qi securitatea in munci in
cadrul uniti{ii;
-propune anual organigrama gi structura organizatoricl qi func{ionali supundndu-le
aprobirii Consiliului Jude{ean Ialomi{a;
-stabileqte competen{ele qi atribu{iile personalului din institu{ie, elemente ce vor fi
consemnate in fiqa postului, semnati de fiecare angajat in parte;
-angaieazil personalul, stabilegte salarizarea precum gi sanc{ionarea disciplinarl a
acestuia, cu respectarea normelor interne in materie;
-rispunde de executarea planului de venituri gi cheltuieli al Muzeului Na{ional al
Agriculturii;
-angaieazil cheltuieli, incheie contracte, coordoneazi qi rlspunde de execu{ia bugetari;
-asiguri desfrqurarea activitifii pe baza programului anual gi rispunde de executarea luil
-coordoneazl intocmirea figelor de aprecieri anuale pentru intregul personal al muzeului,
pe bazn rapoartelor individuale de activitate;
-informeazl periodic personalul asupra problemelor curente ele muzeului, coordonf,nd
colaborarea intre to(i cei implica{i in rezolvarea acestoral



a

-aprobl orarul de lucru al personalului din toate compartimentele. iqi stabilepte un
program de audien{e atAt pentru personalul muzeului cit qi pentru persoanele din afara
acestuia;
-aprobi scoaterea din depozite qi expozi{ii a unor obiecte din patrimoniul muzeului in
vederea studiului, imprumuturi sau cedirii in custodie in conformitate cu legisla{ia in
vigoare;
-reprezinti muzeul in.rela{iile cu forurile ierarhice superioare gi cu presa. Alte persoane
din muzeu il pot reprezenta doar cu imputernicire din partea directorului;
-indeplinegte orice alti sarcini datl prin legi, hotiriri de Guvern, hotir0ri ale Consiliului
Jude{ean Ialomi{a, p.a.

Art.8 Consiliul de Administra{ie este aprobat de Consiliul Jude{ean lalomi{a, la
propunerea directorului institu{iei, pi este format din : director, contabil sef, gefii sec{ie, 1-3
membrii.

Art.9 Principalele atribu{ii ale Consiliului de Administra{ie sunt:
-elaboreazi programul de activitate al institu{iei;
-propune Consiliului Jude{ean Ialomi{a bugetul anual de venituri Si cheltuieli;
- aprobi propunerile directorului privind activitatea curenti a institu{iei, modul de
organizare gi func{ionare a acestuial
-stabilegte misurile tehnice qi organizatorice pentru asigurarea securitdfii gi pentru
conservarea patrimoniului general al muzeului pi rlspunde de aplicarea lor;
-elaboreazi proiectul statului de func{ii qi incadrarea personalului pe compartimentel
-aprobl confinutul fiqei postului pentru fiecare salariat al institu{iei;
-intocmegte Regulamentul Intern gi rispunde de respectarea lui, analizeazd qi propune
Consiliului Jude(ean modificarea lui qi a statului de func{ii.

CAP. IV STRUCTURA ORGAIIIZATORICA

Art.10 Pentru indeplinirea sarcinilor qi func{iilor ce-i revin, conform obiectului slu
de activitate unitatea are urmitoarea structurl:
-conducere-director, contabil-gef, Wfi secfii;
-compartimente/sec{ie de lucru -financiar contabilitate-administrativ,colec{ii-

\-/ documentare, restaurare-conservare-fotor.
Art.11 La nivelul muzeului func{ioneazi urmitoarele comisii de specialitate:

-achizi{ie qi evaluare obiecte muzealel
- achizi{ii de materiale, lucriri gi servicii;
- selec{ie, angajare qi evaluare personal;
-comisii tehnice.

Art.l2 Consiliul $tiin{ifi c
Atribu{iile Consiliului $tiin{ific:

-cunoaqterea legii muzeelor qi a colec{iilor publice 3ll/2003,legea privind protejarea
patrimoniului cultural nafional mobil 182/2000 gi legea privind protejarea monumentelor
istorice 42212001;
-stabileqte programul anual qi de perspectivi privind cercetarea qtiin{ifici ( de teren,
cabinet, arhivi);
-evalueazi qi aprobl oportunitatea achizifionirii bunurilor culturale cu valoare muzeali;



-claseazi bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural na{ional in
conformitate cu metodologia aprobati de Ministerul Culturii gi Cultelor.

Func{ionarea Consiliului $tiin{ific:
-comisia se intruneqte anual, cu cel pu{in o lunl inainte de prezentarea Proiectului de buget
al institu{iei pe anul viitor, dupi caz, consiliul se intruneqte de cite ori este necesar, dar
obligatoriu cu ocazia achizi{ionirii de obiecte culturale cu valoare muzeal[;
-in stabilirea progranr€lor de cercetare gtiin{ifici, precum gi cu ocazia achizi{ionlrii qi
evalu[rii bunurilor culturale cu valoare muzeali gi in privin{a eliberirii adeverin{elor de
export ( temporar sau definitiv) prioritate in decizii o au exper{ii atesta{i de Ministerul
Culturii pi Cultelor.

CAP. V ATRIBUTIILE INSTITUTTEI STRUCTURATE PE
PRINCIPALELE DOMENII DE ACTTVITATE

Art.13 Muzeul Na{ional al Agriculturii are in diferitele domenii ale activiti{ilor sale,
atribu{ii principale conferite prin lege gi previzute in prezentul regulament, purtind
rlspunderea pentru indeplinirea lor.

Activitatea de restaurare- conservare
io"uo.uni tateaareurmitoareIeatr ibu{ i ipr incipale:
-opera{iunipropriuzisederestaurare-conservare;
-intocmirea O" nq" tehnice, schi{e qi relevee, scheme cinematice.

Activitatea de colectii- documentare
In cadrul activiti{ii de colecfii -documentare obiectivele principale sunt:
-deplasiri in teritoriu pentru depistarea obiectelor de interes muzeall
-evaluarea corectl a obiectelor muzealel
-studii de utilaje gi unelte agricole, studii de istoria agriculturii, antropologia agrari,
arheologia industriali.

Activitatea de investitii si constructii

;elaboreazh pe baza studiilor proprii gi a_altor persoane specializate, propuneri pentru
proiecte de investi{ii precum gi programul de finan{are a investi{iilor;
-incheie contracte cu firme de construc{ii pentru executarea lucririlor de investi{ii qi
asiguri cadrul necesar desfiqurlrii in bune condi{ii a lucririlor de investi{ii,
-urmlreqte realizarea obiectivelor de investifii, rlspunde pentru darea in folosintd la
termen , organizeazi qi aprobi recepfia lucririlor de investi{ii.

Aprovizionarea tehnico-materiali
-asigurl aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, combustibil;
-asiguri folosirea judicioasi a materialelor gi a pieselor de schimb;
-aplici mlsuri proprii pentru preintfrmpinarea formirii de stocuri supranormative qi
pentru lichidarea acestoral
-asiguri efectuarea in mod corespunzltor a recep{iei, transporturilor, depozitirii qi
conservirii materialelor, pieselor de schimb, etc.

Activitatea financiar-contabili
inoo*eaareurm5toareleatr ibu{ i ipr incipale:
-elaboreazd propunerile pe plan financiar gi asigurE mobilizarea rezervelor qi utilizarea
eficienti a resurselor financiare puse la dispozi{ie;



-efectueazl studii gi analize cu privire la eficien{a fondurilor, structura cheltuielilor
materiale, a stocurilor de valori materiale qi a altor indicatori financiari;
'organizeazi qi conduce activitatea contabil5, potrivit normelor in vigoare gi
reglementirilor legale, intocmeqte bilan{ul contabil, situa{ia principalilor indicatori
financiar-contabili;
-stabilegte conform legii, modul in care vor fi operate lipsurile sau plusurile din gestiuni
constatate la inventariere, in cazul in care acestea nu se datoresc culpei cuiva , precum gi
sciderea din contabilitate a oriciror altor pagube;
-face inventarierea bunurilor patrimoniale ale uniti{ii ia misurile corespunzitoare legii;
-organizeazi controlul financiar preventiv in condifiile legii, organizeazi qi exerciti
controlul financiar de fond asupra mijloacelor materiele gi bnneqti;
-este inclusi activitatea de personal in cadrul activitifii financiar-contabile;
-selec{ionareao pregrtirea oincadrarea gi promovarea personal u Iu i;
-stabilirea necesarului de personal;
-asiguri principiile generale privind salarizarea muncii qi perfec{ionarea formelor de
stimulare a cointeresirii materiale :
-imbuniti{irea condi{iilor de munci qi folosirea ra{ionali a for{ei de munci .

Art 14 Atribufii ale compartimentelor de muncl
Sectia Restaurare- Conservare
Sec{ia i$i va intocmi singurl planul de munci potrivit ciruia igi va desfiqura activitatea in
fiecare IunI, trimestru, an. in activitate va rispunde de:
-utilizarea tuturor resurselor materiale pi umane in scopul restauririi qi conservlrii cit mai
corecte a patrimoniului muzeului;
-asigurarea condi{iilor cele mai bune pentru orice obiect muzeal achizi{ionat qi gisirea
solu{iilor optime care sI impiedice degradarea, distrugerea, pierderea acestor obiecte dati
fiind importan{a lor deosebiti;
-gestionarea corecti a obiectelo r in faza de restaurare-conservare qi organizarea unei
evidenfe clare care si nu permiti confuzii, nereguli; pentru acestea se vor intocmi fige
tehnice, schi{e gi relevee, scheme cinematice;
-stabilirea reali a necesarului de materiale, piese de schimb, substan{e chimice care si nu
permiti crearea de stocuri supranormative;
-utilizarea capacitifilor de produc{ie la maxim;
-documentare Pi studii teoretice gi practice care si constituie o m5sur5 obligatorie inainte
de desfiqurarea activiti{ii propriu-zise de restau rare-conservare;
-consultarea arhivelor 9i bibliografiilor pentru a gisi informa{ii privitoare Ia restaurarea
cu respectarea formei ini{iale a obiectului muzeal;
-se vor respecta cu stricte{e toate normele de protec{ia muncii;
-o griji deosebiti este luarea tuturor misurilor de prevenire a incendiilor gi respectarea
tuturor normelor P.S.I.
Compartimentul Documentare -Colectii -Relatii cu publicul
Sec{ia iqi va intocmi singuri planul de muncl potrivit ciruia igi va desfigura activitatea in
fiecare luni, an, trimestru. in activitatea qi va rispunde de:
-deplasiri in teren in cadrul campaniilor programate in cursul cirora studiazi patrimoniul
imobiliar gi mobiliar, public qi privat;
-consulti arhivele Pi bibliografiile pentru a gisi informa(ii referitoare la istoricul intilnit:



-organizarea campaniilor de relevare qi fotografiere asupra obiectelor studiate;
-duce in cadrul sec{iei lucriri de sintezi plecflnd de la datele reunite;
-controleazd studiul gi clasarea colec{iilor;
-evalueazl corect obiectele care urmeazil a fr achizi{ionate qi va fi consultat de comisia de
evaluarel
-prezentarea obiectelor muzeale publicului, {inflnd cont de cele mai bune tehnici muzeale;
-publicarea rezultatelor ob{inute in urma studiilor in vederea popularizirii atit in
domeniul gtiin{ific cit qi in domeniul maselor largi atfft sub aspect educativ c0t qi sub aspect
propagandistic, inserarea muzeului in via{a culturali a oragului qi organizarea de expozi{ii
temporare este unul din scopurile principale ale intregului colectiv, precum qi a celorlalte
compartimente din unitate;
-organizarea de conferin{e qtiin{ifice, conferin{e educative ale publicului larg, gisirea unor
metode qi tehnici care sI asigure popularizarea informafiilor despre muzeu este obiectivul
care va sta cel mai mult in aten{ia muzeografilor.
Compartimentul Financiar-Contabil-Administrativ

-- Compartimentul financiar contabil trebuie si asigure utilizarea eficienti a tuturor
mijloacelor materiale gi binegti ale unitl{ii.In activitatea sa rispunde de utilizarea cu
maximi eficien{I atit u resurselor materiale cfft gi a resurselor umane.
in realizarea atribufiilor ce ii revin colaboreazi cu compartimentele de specialitate din
cadrul Consiliului Jude{ean lalomi{a, cu comisiile financiar bancare teritoriale cu toate
compartimentele din unitatei
-efectueazi calcule de fundamentare a indicatorilor economici'pi financiari privind :
veniturile, rentabilitatea, beneficiile, impozitele, viteza de rota{ie a mijloacelor circulante, a
altor indicatori economico-financiari:
-mlsuri de reducere permanentl a cheltuielilor materiale;
-asiguri respectarea stricti a nivelului de cheltuieli stabilite, eliminarea pierderilor;
-asiguri desf[gurarea ritmici a operafiunilor de decontare cu furnizorii qi beneficiarii gi
stabileqte impreuni cu banca modalitfl{ile cele mai rapide de plati, incasarel
-asigurl plata Ia termen a sumelor care constituie obliga{ia uniti{ii fa{i de bugetul de stat
qi alte obliga{ii fa{i de ter{i;
-in cadrul activiti{ii de investi{ii asigurl fondurile necesare finan{irii investi{iei, intocmeqte
planul de finan(are-creditare a investi{iilor, r[spunde de realizarea integral5 a resurselor
destinate finan{irii investi{iei, urmiregte efectuarea pll{ilor din investi{ii pe mlsura
deschiderii finan{irii obiectivelor prezilzute in plano rispunde de utilizarea cu maximi
eficien{i a fondurilor alocate;
-transmite bilanfurile, situa{ia principalilor indicatori economico-financiari, la timp qi
conform legisla{iei in vigoare;
-rispunde de organizarea qi func{ionarea in bune condi{ii a contabiliti{ii valorilor
patrimoniului;
-asigurl efectuarea la timp a tuturor opera{iunilor contabile qi inregistrarea corecti a
acestora;
-asiguri qi ia misuri privind integritatea patrimoniului inventariazi periodic toate valorile
patrimoniului, urmiregte definitivarea potrivit legii a rezultatelor inventarierii
-urmiregte aplicarea sanc{iunilor disciplinare, contravenfionale, penale, precum qi
stabilirea rispunderilor materiale qi civile , dupi caz, impotriva celor vinova{i qi asiguri
recuperarea pagubelor provocatel



-atribu{iile gi rlspunderile in legdturi cu problemele de personal, salarizare, administrativ,
vor fi concentrate in urmitoarele direc{ii principale:
-recrutarea, promovarea qi incadrarea personalului;
-stabilegte gi asiguri necesarul de personal pe func{ii qi meserii qi specialiti{i;
-incadrarea corect5, promovarea, stimularea personalului angajat;
-intocmeqte qi {ine la zi statele de func{ii pentru personal;
-{ine eviden{a vechimii in munci qi acordarea sporurilor de vechime corespunziltoare,, o
eviden{i clari gi la zi a tuturor informa(iilor legate de problemele de personal;
-pregitirea qi calificarea personalului;
-proiectul de plan anual qi de perspectivi de pregitire a personalului
-asiguri qi rflspunde de aplicarea strictl a prevederilor legale privind sistemul de
salarizarel
-avizeazil sub aspectul legaliti{ii promovarea, acordarea de trepte;
-intocmeqte statul de plati;
-rispunde de gospodirirea qi utilizarea cu maximi eficien{i a fondului de salarizare
aprobat;
-verifici documentafia de premiere a personalului;

In afara atribu{iilor specifice men{ionate la fiecare compartiment in parte existi qi atribufii
comune:
-rezolvi reclama{iile qi sesizirile personalului din cadrul uniti{ii;
-disciplina in munci a personaluluil
-pregitirea profesionali;
-iau cunogtin{I de prevederile legilor , hotiririlor, ordinelor in vederea apliclrii qi
respectirii cadrelor legale;
-misuri de remediere a deficien{elor de stabilire a cauzelor care conduc la aceste
deficien{e;
-activitatea de publicitate devine un scop pentru fiecare, ciutarea celor mai bune solutii de
citre to{i angaja{ii.

CAP VI RELATIILE NIIJZEULUI NATIONAL AL AGRICULTURII

Art. 15 Muzeul Nafional al Agriculturii are rela{ii financiare cu Direc{ia
Financiari cu alte intreprinderi sau organiza{ii economice gi institu{ii, cu beneficiari qi
furnizori. Rela(iile Muzeului Na{ional al Agriculturii cu Consiliul Judefean lalomi{a sunt
rela{ii de subordonare, rela{iile dintre muzeu qi celelalte unitd{i sunt rela{ii de colaborare.

Art. 16 Fiecare compartiment din unitate are urmltoarele rela{ii:
-cu conducitorii ierarhici pentru informare asupra activit[{ii desfrqurate gi stabilirea
mlsurilor de imbuniti{ire a acesteia;
-cu celelalte pentru rezolvarea prin colaborare a unor protrleme de interes comun;
-cu direc{iile din cadrul Consiliului Jude{ean Ialomi{a sau a altor unit[{i in limitele
competen{elor acordate sau cu aprobarea organului ierarhic;



CAP VII DISPOZTTIT FINALE

Art.l7 Proiectul prezentului regulament de organizare gi funcfionare se va afiqa in
Ioc vizibil timp de 20 de zile, dupi care se vor introduce eventuale observa{ii, se va
definitiva, se va aproba de citre Consiliul de Administrafie qi se va semna de citre
directorul mueului.

Art. 18 Dupi semnarea prezentului regulament, directorul muzeului va lua misurile
necesare pentru a-l aduce la cunogtin{i intregului personal al muzeului.

Art. 19 Prezentul regulament intrl in vigoare Ia 10 zile dupi semnarea lui.
Art.20 Prezentul Regulament de Organizare qi Func{ionare poate fi modificat de

citre directorul Muzeului Na{ional al Agriculturii, cu aprobarea Consiliului de
Administra{ie pi consultarea reprezentan{ilor salaria{ilor, ori de cflte ori necesiti{ile legate
o cer. Modificlrile operate in Regulamentul de Organizare qi Fun{ionare vor fi aduse la
cunoqtinfi angaja{ilor in termen de 48 de ore .

Art.2l Prezentul Regulament de Organizare qi Func{ionare a fost redactat in 6
exemplare, care se afli la :

-director-1 exemplar
-contabil -qef -1 exemplar
-secretariat-l exemplar
-arhivi-3 exemplare

Lrt.22 Prezentul Regulament de Organizare pi Funcfionare nu poate fi multiplicat
sau frcut public in afara muzeului decit cu acordul directorului muzeului.



 

 

      

 

 

ANEXA 2 

la caietul de obiective 

 

 

Tabelul valori de referinţă *
34  

ale costutilor aferente investiţiei 

 
*34) Valorile de referinţă pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie 

propuse de către candidat în urma analizei datelor din subcap. III.5 şi III.6 din caietul de obiective 

(după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie). Limitele valorice astfel rezultate urmează 

a constitui: 1. elementul de calcul pentru proiecţia financiară; şi 2. limite superioare de cheltuieli pentru 

management, a căror depăşire atrage răspunderea managerului. 

           Lei 

Categorii de investiţii în 

proiecte *
35  

 

Limitele valorice ale 

investiţiei în proiecte pe 

perioada precedentă*
36

 (de 

la 01.01.2013 la 

31.12.2014) 

Limitele valorice ale 

investiţiei în proiecte 

propuse*
37

 pentru perioada  

de management (de la  la) 

1 2 3 

Mici de la 0 lei pâna  la  5.000 

lei 

de la ....lei pâna  la ...lei 

Medii de la 5.001 lei pâna  la 

20.000 lei 

de la ....lei pâna  la ...lei 

Mari Peste 20.000 lei  de la ....lei pâna  la ...lei 

 
    *35) Împărţirea pe 3 categorii de referinţă (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga 

perioadă de management a costurilor legate de proiecte. 

    *36) În lipsa altor informaţii, pot fi utilizate datele din subcap. III.5 şi III.6 din caietul de obiective 

(după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie). 

    *37) Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiţiei în proiect reprezintă dimensionarea 

financiară a proiectului ca unitate de referinţă pentru un interval de timp prestabilit (perioada de 

management). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 3 

la caietul de obiective 

 

 

Tabelul investiţiilor în programe*
38

 

 
*38) Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a 

contractului de management în privinţa cheltuielilor materiale aferente programelor propuse, pentru 

întreaga perioadă a managementului. 

 
 

Nr. 

crt 

Programe/ 

Surse de 

finanţare 

Categorii de 

investiţii*
39 

în 

proiecte 

Nr. de 

proiecte 

în primul 

an 

(2015) 

Investiţie*
40

 

în proiecte 

în primul an 

(2015) 

Nr. de 

proiecte 

în anul 

“x” *
41

 

Investiţie 

în proiecte  

în anul  

“x” 

Total *
42 

investiţie 

în program 

Primul 

an  

Anul 

“x” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Programul 

*
43

 

a)... 

(mici ) 

... lei 

      

(medii) 

... lei 

    

(mari) 

... lei 

    

2 TOTAL *
44 

Din care: 

- Total nr. 

Proiecte 

în primul 

an 

Total 

investiţie în 

proiecte în 

primul an 

(lei) din 

care: 

Total nr. 

de 

proiecte 

în anul 

‘’x” 

Total 

investiţie 

în proiecte 

în anul 

”x” 

- - 

3 Surse 

atrase*
45

 

- -  -  - - 

4 Bugetul 

autorităţii*
46

 

- -  -  - - 

 
    *39) Investiţiile în proiecte urmează a se încadra în limitele (mici, medii, mari) propuse de candidat 

în tabelul valorilor de referinţă (anexa nr. 2.). 

    *40) Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiţiei, în raport cu numărul de 

proiecte, din respectiva subcategorie. 

    *41) Anul "x" reprezintă al doilea, al treilea, după caz, al patrulea şi/sau al cincilea an de 

management, în funcţie de perioada de management stabilită de autoritate. Coloanele (5) şi (6) se vor 

multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care se întocmeşte proiectul de management. În coloana 

(5) candidatul trebuie să precizeze câte proiecte aferente unei categorii doreşte să realizeze în fiecare an 

al managementului, iar la coloana  (6), valoarea estimată a investiţiei în realizarea proiectului. 

    *42) Se calculează valoarea totală pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele 

(7) şi (8) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de 

management. 

    *43) Rândul 1 se va multiplica în funcţie de numărul programelor. Este necesară menţionarea 

denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e.3 al proiectului de management. 

    *44) Se calculează totalul pe coloanele (3), (4), (5) şi (6). 

    *45) Rândul 3 reprezintă asumarea de către manager a atragerii de fonduri/producerii de venituri 

proprii. Se completează cu estimările candidatului ca scop realizabil autopropus privind atragerea de 

fonduri din alte surse decât bugetul solicitat din partea autorităţii şi urmează a dobândi importanţă 

sporită cu ocazia evaluărilor anuale ale activităţii manageriale. 

    *46) Finanţarea care se solicită a fi asigurată din subvenţia, după caz, alocaţia bugetară acordată 

instituţiei de către autoritate. 

 



 

ANEXA 4 

la caietul de obiective 

 

 

Tabelul veniturilor prorii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe 

categorii de bilete/tarife practicate 

 

 

Perioada Nr. de 

proiecte*
47

 

proprii 

Nr. de 

beneficiari*
48

 

Nr. de bilete*
49

 Venituri 

propuse  

(mii lei) 

Anul de 

referinţă*
50

 

    

Primul an     

Anul x     

TOTAL *
51

     

 
   *47) Numărul de proiecte proprii propuse (în funcţie de specificul instituţiei), fără a fi cuprinse 

proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc. 

    *48) Beneficiarul specific instituţiei: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va 

conţine estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete 

onorifice/invitaţii. 

    *49) Coloana (4) va conţine estimările privind biletele de intrare, evidenţiate în contabilitate, pentru 

care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preţ 

întreg/redus, profesional, cu excepţia biletului onorific cu valoare 0 lei). 

    *50) Rândul "Anul de referinţă" va cuprinde informaţiile aferente, oferite de autoritate în caietul de 

obiective, completate, după caz, cu informaţii solicitate de la instituţie. 

    *51) Cifrele reprezintă scopul realizabil în privinţa veniturilor proprii realizate din activitatea de 

bază. 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice  

şi a personalului didactic auxiliar de la Centrul Judeţean de Resurse  

şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi de la Liceul Tehnologic Special  

„Ion Teodorescu” Slobozia, pentru lunile martie şi aprilie 2015 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr.3955 din 12.05.2015, a Preşedintelui  Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

Examinând :  

- Adresele  Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Ialomiţa nr. 537 din  30.04.2015 şi 576 din 11.05.2015; 

- Adresele Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia nr.  1026      

din  20.04.2015  şi 1196 din 05.05.2015; 

- Raportul comun nr. 3956 din 12.05.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi 

Direcţiei Coordonare Organizare;  

- Raportul nr.4373 din 26.05. 2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;  

- Raportul nr. 4441 din  27.05.2015  al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură : 

În conformitate cu :  

-prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) punctul 1. din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

-prevederile art. 105 alin. (2), lit. f), 247 lit. f) şi 249 lit. k) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1 din 2011; 

-prevederile anexelor 2 şi 5 din Legea nr. 186/2014, a bugetului de stat pe 

anul 2015; 

-prevederile art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 83 din 2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 

alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

-prevederile art. 1, 2 şi 5 ale Instrucţiunii Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 2 din 2011 privind decontarea navetei cadrelor 

didactice, emisă în temeiul prevederilor art. 4 din Ordinul ministrului educaţiei 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753 din 2011 privind aprobarea unor 

măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ;  
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În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 

din 2001, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta  cadrelor didactice 

de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa, pentru 

lunile martie şi aprilie 2015, în sumă totală de 1.163,00 lei, cu încadrarea în 

bugetul aprobat, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta. 

  

Art. 2  Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta  cadrelor 

didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic Special „Ion 

Teodorescu” Slobozia pentru lunile martie şi aprilie 2015, în sumă totală de 

1.398,00 lei, cu încadrarea în bugetul aprobat, potrivit anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta. 

  

 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 Buget Finanţe, Centrului Judeţean 

de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi Liceului Tehnologic Special „Ion 

Teodorescu” Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa.  

 

 

               PREŞEDINTE,  

      Vasile Silvian CIUPERCĂ                                  Contrasemnează                                                                                                                                                                          

                                                                    Secretarul judeţului Ialomiţa,  

                                                                        Adrian Robert IONESCU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 45 

Adoptată la Slobozia  

Astăzi 28.05.2015  

                                                                                                                                                                         Rd/Oc  

                                                                                                                                                                          Şt/D 

 

 



Anexa nr. 1
la Hotirdrea consiliului Judelean lalomita nr. 

- din _ .2oLs

DECONT NAVETA CADRE DIDACTICE DIN CADRUL
CENTRUTUI JUDETEAN DE RESURSE $I ASISTENTA EDUCATIONAIi IALOMITA

Numele giprenumele

Lungu Mariana Slobozia-Cizdnegti

Slobozia-Munteni

Buzdu

Movila-Fetegti

DCO
Text introdus
45

DCO
Text introdus
28.05.



d Anexa nr.z

|aHot5r6reaConsi | iu|uiJudefeannr.-din-.2015

DECONT NAVETA CADRE DTDACTTCE Sr PERSONAL DTDACT|C AUX|UAR DtN CADRUL

ucEULUt TEHNOTOGTC SPEC|AI,,tON TEODORESCU" SIOBOZ|A

Nr.
crt. Numele gi prenumele Ruta

Suma

Mar. Apr. Total

1. Ghi!5u - Gabriela ]Sndirei- Slobozia 2s0 250 500

2. Bucur Mariana Jindirei- Slobozia 250 196 446

3. Scabatura Nelu Slobozia - Cizinegti 246 206 452

Total 746 652 1.398

DCO
Text introdus
45

DCO
Text introdus
28.05

DCO
Text introdus
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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 82 din 

14.12.2012 privind  reactualizarea componenţei Comisiei Judeţene pentru 

Protecţia Copilului Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

  - Expunerea de motive nr. 3677 din 04.05.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

          - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 82 din 14.12.2012 privind 

reactualizarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

           - Raportul nr.4087 din 18.05.2015 al Secretarului judeţului Ialomiţa; 

 - Adresa nr. 7.723 din 22.04.2015 a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială Ialomiţa; 

 - Raportul nr.4442 din 27.05.2015 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 

 - Raportul nr.4339 din 26.05.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 

 În conformitate cu:   

- prevederile art. 91 alin.(1) lit. d) şi alin.(5) lit. a) pct.2 din Legea administraţiei 

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

- prevederile art. 4 alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr. 1437/2004 privind 

organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului; 

- prevederile art. 80 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

nr. 52 din 29.08.2008, 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 modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 82 din 

14.12.2012 privind reactualizarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia 

Copilului Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

  “La art. 1 din hotărârea anterior menţionată, în cadrul componenţei Comisie 

Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa se aprobă înlocuirea doamnei Sălceanu 
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Monica-Luiza – inspector social desemnat de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială Ialomiţa, cu domnul Vlădăreanu Silviu-Costel -  director executiv al 

instituţiei specificată anterior.” 

  

 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 domnului Vlădăreanu Silviu-Costel, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, 

urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

                                                                                                                                                                                                             

 

               PREŞEDINTE, 

                                                                                       Contrasemnează 

       Vasile Silvian CIUPERCĂ                                  Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                                                                                  Adrian-Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.46            Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                HAM 

Astăzi 28.05.2015                                                                                                            2 ex. 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa la realizarea proiectului „Reţeaua  judeţeană VIP-Voluntariat-

Iniţiative-Profesionalism pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor vulnerabili” din 

cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi 

regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii 

sociale”, Apelul „COERENT”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.4236 din 21. 05.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând : 

- Adresa nr. 8023 din 13.05.2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa, 

 - Raportul nr.4237 din 21.05.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare;   

 - Raportul nr.4384 din 26.05.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 4340 din 26.05.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie; 

 În conformitate cu: 

 -prevederile art. 114 alin. (1) lit.a) şi ale art. 112 alin. (3) lit. j) din Legea nr. 292 

din 2011, a asistenţei sociale; 

 -prevederile Legii nr. 116 din 2002 privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale; 

 - prevederile art.91 alin.(1) lit.e) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei 

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

  În temeiul art.97 alin.(1) şi (2) 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 participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa, în asociere cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa şi 

Asociaţia Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale, la 

implementarea proiectului „Reţeaua  judeţeană VIP – Voluntariat – Iniţiative - 
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Profesionalism pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor vulnerabili” din cadrul 

Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale 

pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, 

Apelul „COERENT”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014. 

 

Art.2 Valoarea totală a finanţării proiectului prevăzut la art. 1, în sumă de 

580.005,00 lei, va fi asigurată de Fondul Român de Dezvoltare Socială. 

 

Art.3 Se aprobă suma de 12.700,00 lei, pentru sustenabilitatea proiectului 

prevăzut la art. 1, de către  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa, pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestuia. 

           

Art.4  Se împuterniceşte domnul Paul Marcu - director general al  Direcţiei 

Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului Ialomiţa, să semneze contractul de 

finanţare cu Fondul Român de Dezvoltare Socială şi toate documentele necesare 

implementării acestui proiect. 

 

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

comunicării. 

 

Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se 

comunică, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa şi direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

             PREŞEDINTE ,                                           Contrasemnează 

                   Secretarul judeţului Ialomiţa, 

    Vasile Silvian CIUPERCĂ                        Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 47                                                                                                                   

Adoptată la Slobozia          

Astăzi 28.05..2015 

                               Rd/Oc 

                                                                                              Şt/D 
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H O T Ă R Â R E 

  privind  aprobarea eliberării licenţelor de traseu unor operatori de  

transport rutier din judeţul Ialomiţa,  în vederea efectuării serviciului de   

transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

  - Expunerea de motive nr. 3534 din 28.04.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

          - cererea  nr. 2984 din 07.04.2015 prin care  S.C. N&D TRANS S.R.L. a solicitat 

acordarea  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane, prin curse regulate speciale,  pe traseul MĂRCULEŞTI – GIMBĂŞANI – 

SLOBOZIA;  

 - cererea nr. 3009 din 08.04.2015 prin care S.C. DIANA TRANS S.R.L. a solicitat 

acordarea  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane, prin curse regulate speciale,  pe traseul SLOBOZIA –VLĂDENI (Orezărie); 

 - cererea nr. 3188 din 17.04.2015 prin care S.C. GUZI JUNIOR TRANS S.R.L. a 

solicitat acordarea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane, prin curse regulate speciale,  pe traseul SLOBOZIA – URZICENI; 

 - referatele 3435 din 24.04.2015, 3468 din 27.04.2015 şi 3469 din 27.04.2015 ale 

Autorităţii Judeţene de Transport -  Direcţia Investiţii şi Servicii Publice; 

         - avizele nr. 578 din 17.04.2015, nr. 605 din 24.04.2015 şi nr. 611 din 24.04.2015 ale 

Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa;            

         -  raportul nr. 3561 din 28.04.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

         - raportul nr. 4344 din 26.05.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

       În conformitate cu: 

         - prevederile art. 4 lit. (h), art. 31 alin. ( 1
1
),(2), art. 34 şi art. 35 alin. (1) şi (3) din 

Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate 

prin Ordinul nr. 353/2007 emis de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

         -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. c) din Legea administraţiei publice 

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

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1  Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu unor operatori de transport rutier 

din judeţul Ialomiţa, în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de 

persoane, prin curse regulate speciale, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

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

comunicării. 

 

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

comunica spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice - Autoritatea 

Judeţeană de Transport, spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa şi 

operatorilor de transport  S.C. N&D TRANS S.R.L., S.C. DIANA TRANS S.R.L. şi S.C. GUZI 

JUNIOR TRANS S.R.L. urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

           PREŞEDINTE, 

              Contrasemnează 

       Vasile Silvian CIUPERCĂ                                Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                                                                                Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 48                               Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                                  TGV 

Astăzi  28.05..2015                                                                                                                      2 ex. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILUL JUDETEAN IALOMITA

ANEXA
la Hotirirea nr. din

Datele de identificare ale licen{ei de traseu ce se va emite firmei S.C. N&D
TRANS S.R.L. in vederea efectuirii transportului public jude{ean de persoane

prin curse regulate speciale:

Nr.
Crt.

Traseul Serie si numir licenti Valabil pf,ni la

I MARCULE $ Tr- GrMBA$ANr- SLOB OZrA Seria CJIL Nr. 00032 08.01 .2018

Datele de identificare ale licen{ei de traseu ce se va emite firmei S.C.
DIANA TRANS S.R.L. in vederea efectuirii transportului public judefean de

persoane prin curse regulate speciale:

Nr.
Crt.

Traseul Serie si numir licentl Valabil pf,ni la

1. SLOBOZIA - VLADENI (Orezdrie\ Seria CJIL Nr. 00033 3 1 .03.2018

Datele de identificare ale licenfei de traseu ce se va emite firmei S.C. GUZI
JUNIOR TRANS S.R.L. in vederea efectuirii transportului public jude{ean de

persoane prin curse regulate speciale:

Nr.
Crt.

Traseul Serie si numir licenti Valabil p6ni la

1. SLOBOZIA - URZICENI Seria CJIL Nr. 00034 26.03.2018

DCO
Text introdus
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării Muzeului Agriculturii Slobozia la  

“Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

  - Expunerea de motive nr. 4155 din 19.05.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - adresa nr. 543 din 06.05.2015 a Muzeului Agriculturii Slobozia; 

- Raportul nr. 4156 din 19.05.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare;  

- Raportul nr. 4385 din 26.05.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi,    

 - Raportul nr. 4443 din 27.05.2015 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură, 

 În conformitate cu: 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul 

de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.24 alin.(3) lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor 

măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr.609/2015 

privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional; 

- prevederile hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7/10.02.2015 privind 

aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015; 

- prevederile art.91 alin.(1) 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, 

- prevederile art.9 alin.(5) lit.d) din Anexa la hotărârea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa nr. 52/29.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 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 participarea Muzeului Agriculturii Slobozia la „Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”. 
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Art.2 Se aprobă casarea unui autovehicul uzat din parcul auto propriu al 

Muzeului Agriculturii Slobozia, cu datele de identificare prevăzute în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.3 Se aprobă achiziţionarea de către Muzeul Agriculturii Slobozia a unui 

autovehicul nou prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”. 

 

 Art.4(1) Valoarea finanţării solicitate este de 6.500 lei, reprezentând prima de 

casare a unui autovehicul uzat. 

 (2) Diferenţa până la valoarea de achiziţie a autovehiculului nou se asigură 

din sumele alocate prin bugetul propriu al Muzeului Agriculturii Slobozia, pe anul 

2015. 

 

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

comunicării. 

 

  Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Muzeului Agriculturii Slobozia şi direcţiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-

ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 

 

 

        PREŞEDINTE, 

                                                                                      Contrasemnează 

  Vasile Silvian CIUPERCĂ                                    Secretarul judeţului Ialomiţa 

              Adrian Robert IONESCU 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Nr.49           Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                            RC 

Astăzi 28.05.2015                                                                                                             2 
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la hotdrdrea CJI nr
Anexd
201 s

DATELE DE IDENTIFICARE
ale autovehiculului uzat din parcul auto propriu al Muzeului Agriculturii Slobozia,

propus pentru casare

Nr.
Crt.

Categoria Marca gi
modelul

Nn de
tnmstriculure

Nr. de identfficare Anul
fabricatiei

Anul primei
tnmatriculdri
tn Romdnia

Nr. certijicatului
de tnmatriculare

Nr.
inventar

l . Autoturism DAEWO -
Cielo

IL 90 MAR KLATF19YTVDO2O474 r997 16.0r.1997 100034213L r03
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole neproductive,  

proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Giurgeni 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

  - Expunerea de motive nr. 3601 din 29.04.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Raportul nr. 3602 din 18.05.2015 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

 - Raportul nr. 4444 din 27.05.2015 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 

 - Raportul nr. 4345 din 26.05.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia; 

- 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 art.866 şi urm. 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 concesionarea terenurilor agricole neproductive din domeniul 

privat al judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Giurgeni, identificate şi 

delimitate în teritoriu pe şapte module, potrivit anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

(2) Terenurile agricole neproductive prevăzute la alin.(1) se concesionează pe o 

perioadă de 5 de ani cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă egală cu cel mult 

jumătate din durata iniţială prin simplu acord de voinţă al părţilor, şi vor avea ca destinaţie 

activităţi de păşunat.  

(3) Concesionarea terenurilor se realizează prin procedura de licitaţie publică. 

(4) Procedura de licitaţie se anulează în cazul modulului/modulelor pentru care nu 

au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile, urmând a se repeta licitaţa până la adjudecarea 

modulului/modulelor în cauză. 

        

         Art.2 Se aprobă Documentaţia de atribuire privind concesionarea unor terenuri 

agricole neproductive din domeniul privat al judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul 

comunei Giurgeni, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art.3(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 15 lei. 

 

Art.4 Se aprobă modalitatea de plată a redevenţei datorată de concesionar 

concedentului, 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               

5 zile de la data semnării contractului de către părţi; 

b)pentru următorii ani ai concesiunii, redevenţa se plăteşte în două tranşe, 

respectiv: 50% din cuantumul redevenţei până la data de 31 mai, 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.5 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. 

   

Art.6 Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenurilor 

agricole neproductive  prevăzute la art.1, în următoarea componenţă: 

 

Preşedinte  

cu drept de vot : Proca Gheorghe  - consilier juridic, Direcţia Coordonare Organizare  

  

Membri: Şelaru Gheorghe - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  

               Pamblică Carmen – consilier juridic, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  

 

Membri  

de rezervă: Stoica Rodica  - şef serviciu, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu   

       Preda Mirela Genina – consilier juridic, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu   

  

Art.7 Concesionarul nu poate subconcesiona terenurile ce fac obiectul prezentei 

hotărâri. 

  

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

cunoştinţă publică. 

        

   Art.9 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată persoanelor prevăzute la art.6, spre ducere la îndeplinire, urmând a fi  

publicată pe site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

            PREŞEDINTE, 

                                                                                           Contrasemnează 

  Vasile Silvian CIUPERCĂ                                      Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                                                                                        Adrian-Robert IONESCU 

 

Nr. 50                                              Rd./Oc. 

Adoptată astăzi 28.05.2015                                                                                                                                                      DIG 

la Slobozia                                                                                                                                                                         2 ex. 
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Anexa n .? la Hotdr6rea ConsiliuluiJudelean talomila nr.J_IOLS

DOCUMENTATTE DE ATRIBU|RE

la procedura de concesionare a terenurilor agricole din domeniul privat al
jude[ului lalomifa, si tuate in extravi lanul comunei Girgeni

*1 Informalii generale privind concedentul;
2. Instrucfiuni privind organizarea gi desfdgurarea procedurii de concesionare;
3. Caiet sarcini;
4. Contract-cadru de concesiune;
5. Plan cadastral teren.
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INFORMATII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

Proprietar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -

JUDETUL IALOMITA

Administrator: CONSILIUTJUDETEAN IALOMITA

Codul fiscal: 423L776

Adresa: municipiul Slobozia, Piala Revoluliei nr.1

Cod pogtal: 92OO32

Telefon : O2431 23O2OO; O2a3l 23O2Ot

Fax: 02431 233000

e-ma il: cii@cicnet.ro



ROMANIA
COI{$I LIU L J U DETEAT.I IALOMITA

I

TeI.: 0243 230100
fax: 0243 23S250

INSTRUCT|UNt pRrVtND ORGANTZAREA 5t DESFASURAREA
PROCEDURII Di CONCESIONARE PRIVIND CONCESIONAREA TERENURILOR AGRTCOLE

NEPRODUCTTVE DtN DOMEN|UI pRtVAT AL JUDETULUI IALOM|TA STTUATE iN
EXTRAVILANUL COMUNEI GIURGENI

Calitatea de concesionar o poate avea orice persoand fizici sau juridicd, romend ori
strdind care fac dovada delineriiin proprietate ovine, caprine, bovine, cabaline.

A. Desfigurarea procedurilor de concesionare
Procedura licitaliei publice

1. Pentru desfd5urarea procedurii licitafiei publice este obligatorie participarea a cel
pulin 3 ofertangi/modul.

2. Dupi primirea ofertelor, in perioada anunlatd gi inscrierea lor in ordinea primirii in
registrul "Candidaturi 5i oferte" plicurile inchise gi sigilate vor fi predate comisiei de
evaluare, constituitd prin Hotdrdre a Consil iului Judelean lalomifa nr_ din data de

la data fixatd pentru deschiderea lor prevdzutd in anunlul publicitar;
3. $edinta de deschidere a pl icuri lor este public6;

in cadrul gedinlei de deschidere nu este permisd respingerea niciunei oferte, cu exceplia
celor care se incadreazE intr-una dintre urmdtoarele situafii:

a) au fost depuse dupd data gi ora-l imitd de depunere sau la o altd adresi dec6t cele
stabil i te in anunlul de part icipare;

b) nu sunt insolite de garanlia de participare, in cuantumul, forma gi av6nd perioada de
valabil i tate sol icitate in documental ia de atr ibuire.

4. La data gi ora menlionate in anunlul publicitar, in prezenla ofertanlilor sau a
persoanelor care reprezintS ofertanlii la licitalie, in baza imputernicirii acordate de ace5tia,
comisia de licitafie procedeazd la identificarea ofertanfilor gi la deschiderea plicurilor
conlin6nd documentele de part icipare ale ofertanli lor prezenli .

5. Licitalia se va organiza doar in cazul in care cel pulin 3(trei) ofertanti au depus
documente de participare in termenul prevdzut de procedurd

6. in deschiderea gedinlei Pregedintele comisiei de l ici tal ie anunld:

depuneri i  documentelor in vederea part icipEri i  la l ici tal ie.

inleles aceasta proceduri gi rispunde la eventualele intrebdri puse de ofertanfi.

Slobozia'Piatr* R*volu{iei Nr. I

ilstaoul do Itan|gtrmqnt al Caliti{l
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7. Pregedintele comisieiva aduce la cunogtinla ofertanlilor neacceptarea de obieclii,
sugestii sau derogiri de la procedurd din partea ofertanfilor t

8. Comisia de licitatie va afiga, la locul desfSgurarii licitaliei, lista ofertanlilor
admigi/respingi, in termen de maxim 24 de ore de la deschiderea pl icuri lor cu documentele
de participare.

9. $edinfa de licitalie este continuatd doar in cazul in care cel pufin trei ofertanfi au
fost acceptali pentru licitarea valorii redevenlei.

10. In situafia in care, in termenul de 24 de ore, de la afigarea listei cu ofertanlii
admigi/respingi nu s-au inregistrat contestalii, se va continua gedinla de licitalie cu ofertanlii
admi5i

11. $edinfa de deschidere se finalizeazd printr-un proces-verbal semnat de membrii
comisiei de evaluare gi de reprezentanli prezenli la gedinld, in care se consemneazi modul
de desfSgurare a gedinlei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor,
elementele principale ale fiecdrei oferte, consemndndu-se totodatd lista documentelor
depuse de fiecare concesionar in parte.

12, Se va consemna, daci este cazul, refuzul unor ofertanli, inclusiv a
adjudecatarului de a semna procesul-verbal.

13. Ofertantul declarat adjudecatar, care refuzi semnarea procesului verbal de
adjudecare sau a contractului de concesionare, nu va fi acceptat la licitaliile organizate
ulterior de Consil iul Judefean lalomifa pentru concesionarea terenuri lor agricole/neagricole
aflate in administrarea sa.

14. Autoritatea are obligalia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor
participanlilor la procedura , in cel mult o zi lucrdtoare de la deschidere, indiferent dacd
ace5t iaaufostsaunuprezen} i la5edin!arespect iv5.

15. Dupd deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimind ofertele care
nu conlin totalitatea documentelor gi datelor cerute in "lnstrucfiunile privind modul de
elaborare gi prezentare a ofertelor" gi intocmeste un proces-verbal, in care se menlioneazS
rezultatul deschiderii plicurilor respective;

16. Deschiderea pl icuri lor interioare ale ofertelor se face numai dupd semnarea
procesului-verbal care consemneazd operaliunile descrise la punctul 15 de citre toli
membrii comisiei de evaluare 5i de cdtre ofertanlii, numai dacd existS cel pugin 3 (trei)
oferte eligibile;

l7.in cazul in care nu existi cel pulin trei oferte calificate, Comisia de evaluare va
intocmi un proces-verbal care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor
interioare, urm6nd a se repeta procedura de l ici tal ie publicd deschisS;

18. Eventualele contestalii formulate de catre ofertanlii respinsi se pot depune la
sediul Consil iuluiJudelean lalomi[a. in termen de 24 de ore de la momentul af igdri i  l istei cu
ofertanlii admigi/respingi, respectiv de la data incheierii procesului verbal de adjudecare.

19. Contestaliile se solulioneazd prin decizie motivatd de citre comisia unici de
solufionare a contestati i lor, numitd prin Hotdr6rea Consil iului Judegean lalomila, in termen
de 3 zile lucrdtoare de la data depunerii acestora.

20. Ofertanlilor gi comisiei de licitalie li se comunici in scris, de catre comisia unicS
de solulionare a contestaliilor, modul de solulionare a acestora

21. Pe perioada solul ionir i i  contestal i i lor depuse in urma verif icir i i  documentelor de
participare gi afigdrii listei cu ofertanlii declarali admigi/respingi, gedinla de licitalie se
suspenda. Suspendarea va fi adusa la cunogtinla ofertanlilor de cdtre pregedintele comisiei
de l ici tal ie.



22. Dupd solulionarea contestaliilor gi comunicarea hotdrdrii comisiei unice de
solulionare a contestatiilor tuturor ofertanlilor, se va continua gedinla de lfcitafie cu
ofertanlii admigi. Comisia de licitafie va aduce la cunogtinfa ofertan]ilor admigi data gi ora la
care gedinla de licitalie va fi reluata.

23. Situalia in care vor fi depuse contestalii dupd incheierea procesului verbal de
adjudecare, termenul de incheiere a contractului de concesiune, cu ofertantul declarat
adjudecatar, se suspendd p6nd la momentul solul iondri i  contestal i i lor.

24. Criteriu de atribuire a contractului: nivelul cel mai ridicat al redevenlei pe
hectar/an. in cazulin care dupd deschiderea ofertelor se constatd existenla a doui sau mai
multe oferte cu -prelul cel mai ridicat dar egal, autoritatea contractantd va solicita
ofertanlilor o noud propunere financiari in plic inchis ,caz in care contractul va fi atribuit
ofertantului a cdrui propunere f inanciard are nivelul cel mai r idicat al redevenfei pe
hectar/an.

25. Pe baza evaludrii ofertelor, comisia de evaluare intocme5te un raport care
cuprinde descrierea proceduri i  de concesionare gi operal iuni le de evaluare, elementele
esenliale ale ofertelor depuse gi motivele alegerii ofertantului cS5tigdtor sau, in cazul in care
nu a fost desemnat c6gtigdtor nici un ofertant, cauzele respingerii;

25. in cazul in care licitalia publicd nu a condus la desemnarea unui cSgtigitor, se va
anula aceasta consemndndu-se intr-un raport pi se vo organiza o noud licitalie in oceleogi
condilii ca prima licitajie;

B. Garanlii
in vederea participErii la licitafie, ofertanlii sunt obligati sA depund la organizator

garanlia de participare in condiliile prezentate ?n caietul de sarcini la secliune - Cap.
70.Clauze financiare gi de asigurdri

C. Instructiuni privind modul de elaborare gi prezentare
Prezentarea ofertelor - condilii de eligibilitate

1. Ofertele vor fi redactate in limba rom6n5.
2. Persoanele juridice sau f izice care au l i t igi i  cu autoritatea publicd gi care au debite

neonorate cdtre Consil iul Judelean lalomi!a, nu au dreptul de a part icipa la sedinfele de
licitalie publicS sau la cele de negociere direct5, dupd caz,

3. Ofertanlii transmit ofertele lor (in doud exemplare) in doui plicuri sigilate, unul
exterior gi unul interior, care se inregistrezS, Tn ordinea primirii lor, in registrul de intrare-
iegire de la sediul Consil iului Judelean lalomila, preciz6ndu-se data gi ora.

4. Pe pl icul exterior se va indica obiectul concesiunii  gi modulul pentru care este
depusd oferta.

5. Numirul de exemplare in original: 1 (unu); Numdrul de exemplare in copie:1(unu).
6. Oferta va fisemnatd de reprezentantul legal.
7. in cazul in care oferta va fi semnatd de o altd persoand, se va prezenta

imputernicire de semnituri,  pentru semnatarul ofertei.
8. Dovada achitari igaranliei de part icipare la l ici tal ie;
9. Ofertantul va prezenta c6te un exemplar al ofertei gi al documentelor care o

insolesc in original gi copie, introduse in plicuri marcate corespunz5tor cu ,,ORlGlNAl-" gi
resperctiv,,COPlE" gi cu denumirea gi adresa ofertantului.

10. Data l imitd de depunere a ofertelor: ora:.. . . .
11. Plicuri le interioare vor f i  introduse intr-un pl ic exterior marcat cu menliunea:



Oferta pentru licitalie puhlic deschisd "Concesionarea unui teren ogricol neprorductiv,
proprietatea privdtd a judelului lalomifa, situate pe raza comunei Giugeni, judelul

lolomila.
12. lnscriplia " A Nt! sE DESCHIDEiNATNTE DE DATA....., ORA.....'
13. Denumirea gi adresa autoritdlii contractante.
14. Denumirea gi adresa ofertantului.
15. Plicul exterioar (un original gi o copie) vor contine:

a) Documente pentru ofertanli persoane juridice:

a razaciruia se aflS sediul social al ofertantului;

privind activitatea ofertantului;

mixte - cultura vegetald combinatd cu cregterea animalelor",

animale declarate gi inregistrate);

general consolidat al statului, precum gi a impozitelor gi taxelor locale - cert i f icate
constatatoare de la organelle fiscal competente;

l ichidare judiciari;
) imputernicire pentru reprezentantul societdfii, dacd nu este reprezentantul legalal

acesteia;

: '  > Copie dupd actul de identitate;

certificate constatatoare de la organele fiscale competente;

declarate gi inregistrate);

"l"::Jf'liilff ':",T"J:ff *,,1.'HHT,ffi ',:[1ii':#:ffi ':::i,"ff H"iJil::
modulele, pentru care oferteazi;

ofertanU

;:15,:' iff "; ::" ; Ti:: #:,.: T"?],[il ::' i J L ;:': J' "',il, #.'l]' 1'' i; lii: 1il : ;
redevenla;

D. Preciziri privind oferta
1. Fiecare participant are dreptul sd depund o singuri oferti pe modul, cu o perioadd

de valabil i tate de 90 zi le;



2. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente elabordrii gi prezentdrii ofertei
sale;

3. Ofertele primite gi inregistrate dupd termenul limite de primire, prevdzut in
anunful publicitar, vor fi excluse de la licita[ie gi vor fi inapoiate ofertan]ilor fdrd a fi

deschise;
4. Plicurile interioare care nu sunt sigilate, constatarea f5c6ndu-se dupd deschiderea

plicurilor exterioare, nu vor fi luate in considerare, ofertele respective fiind descalificate;
5. Oferta reprezintd angajamentul ferm al ofertantului in conformitate cu

documentele licitatriei, este secretS gi se depunein vederera participirii la licitalie;
5. Oferta tfebuie si fie ferm6;
7, Oferta se va intocmi pe module pentru suprafelele cuprinse in cd4ile funciare nr.

2OL49 gi 20353.
8. Oferta este supusd clauzelor juridice gi financiare inscrise in documentele ce o

alcdtuiesc.
9. Organizatorul licitaliei are dreptul, prin comisia de evaluare, sd descalifice orice

ofertant care nu indeplinegte prin oferta prezentatd una sau mai multe cerinle din
documentele l ici ta! iei.

10. Ofertele primite gi inregistrate dupd termenul limiti de primire, prevdzut in
anunlul publicitar, vor fi excluse de la licita[ie gi vor fi inapoiate ofertanlilor firi a fi
deschise.

tL. Plicurile interioare care nu sunt sigilate, constatarea fdc6ndu-se dupd
deschiderea plicurilor exterioare, nu vor fi luate in considerare, ofertele respective fiind
descalificat.

12. Depunerea ofertei reprezinti manifestarea voinlei ofertantului de a semna
contractul de concesiune a terenului pentru a-l exploata conform obiectivelor
concedentului.

13. Revocarea ofertei de cdtre ofertant in perioada de valabilitate a acesteia, potrivit
anunlului, atrage dupS sine pierderea garanliei de part icipare.

14. Revocarea de cdtre ofertantul c6gtigdtor a ofertei dupd adjudecare, atrage dupi
sine pierderea garanliei departicipare gi, dacd este cazul, plata de daune interese de citre
partea in culpd.

15. Daune interese reprezinti paguba efectivi gi cdgtigul nerealizat calculat la nivelul
redeventeiofertate de c6gtigitorin cadrul proceduri ide l ici tat ie p6na in momentulsemniri i
unui nou contract de concesiune dar nu mai t irziu de 6 luni.

15. Conlinutul ofertei trebuie sd rdm6nd confidenlial p5n5 la data stabil i t i  pentru
deschiderea acestora, concedentul urm6nd a lua cunostinld de confinutul respectivelor
oferte numai dupd aceastd datS;

E. Elemente de pre!
1. Prelul minim de pornire al licitaliei este de 200lei/ha/an.
2. Prelul concesiunii, licitat, va fi indexat anual cu rata inflafiei;
3. Modul de achitgre a prelului concesiunii c6t gi clauzele pentru respectarea

obligagiilor de plat5, se vor stabili prin contractul de concesiune;
4. in termen de 90 de zi le de la semnarea contractului, concesionarul are obligafia sd

depund cu titlu de garanfie, o sumd fixa reprezentAnd o cotS-parte din suma obligafiei de
pfatd cdtre concendentgi anume LO%din valoarea redevenlei datorate pentru primul an de
exploatare;



5. Garanlia se poate depune la Trezoreria Slobozia, prin ordin de platd,. in contul
concedentului nr. RO67 TREZ 3915 006X XX00 0121. Garanlia se va restituiin tefmen de 5
zile lucratoare de la incetarea concesiunii, in cazul neutilizdrii.

6. Din suma previzutd la art.4 vor fi refinute, daci este cazul, penalitdlile gi alte
sume datorate concedentului de citre concesionar, in baza contractului de concesiune;

7. Concesionarulva suporta toate cheltuiel i le de insti tuire a concesiunii  prevdzute;
8. Ofertanlilor nec6gtigdtori li se restituie garantia in termen de 7 zile lucrdtoare de

la desemnarea ofertantului c6gtigdtor in urma unei cereri de restituire.
9. Toate obligaliile reciproce se vor concretiza in contractul de concesiune.

F. Informalii privind criteriul de atribuire

redevenlei;

atribuire gi cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

privind conflictul de interese;

nformaliilor gi documentelor cuprinse in ofertele analizate.

G. Instru4iuni privind modul de utilizare al ciilor de atac
1.Solulionarea litigiilor apdrute in legdturd cu atribuirea, incheierea,

executarea,modificarea gi incetarea contractului de concesiune, precum gi a celor privind
acordarea de despdgubiri se realizeazi potrivit prevederilor Codului civil;

2. Acliunea in justilie se introduce la instanfa competent in a cdrui jurisdicfie se aflS
'. sediul concedentului.

H. Inforrnafii referitoare la clauzele contractuale obligatorii
1. Concesionarul este obligat sd asigure exploatarea eficace in regim de continuitate

5i de permanen!5 a bunului ce face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de
citre concedent;

2. Concesionarul este obligat sd exploateze in mod direct bunul care face obiectul
concesiunii ;

3. Subconcesionarea este interzisd;
4. Concesionarul este obligat si pliteascd redevenla;
5. La Tncetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul

este obligat sd restituie concedentului in deplinE proprietate terenul impreund cu toate
investiliile realizate pe acesta;

5. Drepturi le gi indatorir i le pdrl i lor se stabilesc prin contrac!
7. Concesionarul este obligat de a asigura, pe perioada concesionirii, regularizarea gi

continuitatea activitSfiiin scopul cireia a fost concesionat terenul;
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CAIET DE SARCINI
privind concesionarea terenurilor agricole neproductive din
domeniul privat aljudelului lalomila situate in extravilanul

comunei Giurgeni

Cap.I. OBIECTUL CANCESIUNII
Terenuri le sunt situate ?n extravi lanul comunei Giurgehi, sunt agricole neproductive,

pretabile pigunatului.
Obiectul concesiunii il reprezinti suprafe,tele de teren agricol neproductiv situate

pe raza comunei Giurgeni, identificat ?n cartea funciari nr. 20149 qi cartea funciari nr.
20353 pafiial, avdnd categorii de folosintd dupd cum urmeazd:

Cartea funciard nr. 20149 are in componenfi urmdtoarele categorii de folosin{i: -
teren agricol neproductiv 227,63 ha

- teren curfi construclii 8,48 ha

- drumuri 5,06 ha

- ape 14,33 ha

TOTAT 255,50 ha
Cartea funciard nr. 20353 parfial cu urm5toarea categorie de folosin]d:

- teren neproductiv 3 N 3,O292ha

- teren neproducitv 5 N 4,0695 ha

- teren neproducitv 6 N 70,4840 ha

- teren neproductiv 7 N 6,3521 ha

TOTAL 83,9348 ha
Terenuri le prezentate mai sus aparl in domeniului privat al judelului lalomifa gi au

fost impirl i te in 7 module dupi cum urmeazS:



Exploatarea concesiunilor va avea destinalia agricolS ce corespunde cu obiectivele
concedentului.
Obiectivele concedentului sunt:

- exploatarea terenuri lor pentru pdgunat;
- reintegrarea forfei de munci din zond gi reducerea gomajului;
- relansare economicd Si socialS a zonei.

Cap. 2. MOTIVATIACONCEflANAR||
Motivele de ordin legislat iv, economic, f inanciar si social care impun concesionarea

unor bunuri - terenuri,  sunt urmatoarele:
- prevederile art. 36 alin. (5) lit."b" din Legea 2L5/2OOL, republicat5, privind

administral ia public5 locald
- prevederile art.123 alin. (1) gi (2) din Legea 2L5/2001, republicatd

" Consil i i le locale gi consil i i le judelene hotdrdsc ca bunuri le ce aparl in domeniului public sau
privat, de interes local sau judetean, dupd caz, sd fie date in administrarea regiilor
autonome gi instituliilor publice, sd fie concesionate ori si fie inchiriate. Acestea hotdrasc cu
privire la cumpirarea unor bunuri ori  la vdnzarea bunuri lor ce fac parte din domeniul privat,
de interes local sau judelean, in codiliile legii.

V6nzarea, concesionarea gi inchirierea se fac prin licitalie publici, organizatd in
condil i i le legi i ." in scopul de :

- crearea unor noi locuri de munci
- exploatarea eficienti a terenului
- completarea nivelului de dezvoltare urband a zonei
- atragerea la bugetul local de fonduri suplimentare
- evitarea degraddrii factorilor de mediu

Cap.S. S|TUAT,A JURIDTCA
in aplicarea dispoziliilor Legii nr. 2L3/L998 privind proprietatea publicE gi regimul

juridic al acesteia, prin Hotdrdrea de Guvern nr. LO63125.O9.2OO2, suprafala de 8.597,52 ha
terenuri agricole productive gi neproductive, situate in extravilanul comunelor Giurgeni gi
Vl5deni a trecut din domeniul privat al statului in domeniul public al judelului lalomifa gi in

!- administrarea Consil iuluiJudelean lalomifa.
Repartizarea in teritoriu a terenurilor transmise in proprietatea publicd a judelului

lalomila se prezint5 astfel:

Orizicola S.A. Giurgeni;

Agroindustriala S.A. Vlddeni.
Ulterior, prin Hotirdrea ConsiliuluiJudelean lalomila nr.28/26.03.2003 adoptatd in

temeiul art.10 din Legea nr.2L3/L998 privind proprietatea publicd gi regimul juridic al
acesteia ( in forma de la acea datd) terenul in cauzd a trecut din domeniul public al judelului
lalomila in domeniul privat al judelului gi in administrarea Consil iului Judelean lalomila.

Mai t6rziu, in urma unui schimb de teren cu comuna Giurgeni dar gi urmare a
reorganizirii administrativ-teritoriale in zond prin reinfiinlarea comunei Gura lalomilei,



desprinsd din comuna Mihail  KogSlniceanu, impErl irea terenuri lor proprietate privati  a
judelului pe unit5li administrativ-teritoriale se prezintd astfel; i

fosta S.C.Orizicola S.A. Giurgeni;

la fosta S.C. Orizicola S.A. Giurgeni;

S.C. Agroindustriala S.A. VlSdeni.
Prin hotd16ri succesive adoptate de Consil iul Judelean lalomila, terenuri le

proprietate privati a judelului lalomifa au fost concesionate pentru exploatalii agricole,
pentru pSgunat, c6t gi pentru folosirea lor pentru infiinlarea unor parcuri eoliene gi/sau
fotovoltaice in scopul producerii de energie electricd din surse regenerabile.

Terenurile agricole neproductive care fac acum obiectul licitaliei in vederea
concesiondri i  pentru pdgunat sunt inscise in carte funciard dupi cum urmeazS:

Pe teritoriul administrativ al comunei Giurgeni:

Suprafala de teren inscrisd in cartea funciari 2OL49 (255,50 ha) se compune din
urmStoarele categori i  de folosin!6:227,63 ha teren agricol neproductiv;8,48 ha cur! i-
constructii; 5,05 ha drumuri; 14,33 ha ape. suprafala de 233,23 ha din aceastd carte
funciard a ficut obiectul contractului de concesiune nr.107/25.LI.2OO9 incheiat cu S.C.
CIBIN COM S.R.L. Sdcele.

intrucdt concesionarul S.C. CIBIN COM S.R.L. Sicele, nu gi-a achitat obl igal i i le de
platd a redevenlei citre Consiliul Judelean lalomila, in cauzd a operat clauza previzutd la
art.5 al in.(2) din contractul de concesiune susmenlionat poptrivit  cdreia a intervenit
rezilierea de drept a acestui contract.

Suprafala de teren inscrisd in cartea funciari 20353 (984,6090) se compune din
urmdtoarele categorii de folosin[E: 78O,7399 ha teren arabil; LL0,8L77 ha teren agricol
neproductiv; 18,1-851 ha drumuri; 74,2334 ha curli construcfii; 0,6g29 ha pigune. Suprafala
de 1015,06 ha fac obiectul contractelor de concesiune nr. 27,28,29 din 27.OL.2OO4
incheiate cu S.C.Green Harvest SRL, iar suprafala de 76,7 ha au ficut obiectul contractului
de concesiune nr.I05/20.08.2009 incheiat cu PF Gradea Nicolae.

intrucdt contractul de concesiune nr. LO5/2O.08.2009 incheiat cu PF Gradea Nicolae
a ajuns la termen, suprafafa este liberd de sarcini.

Tn condil i i le ardtate mai sus terenul a revenit in patrimoniul judelului gi in
administrarea Consil iului Judelean lalomila, a5a cum rezultd din procesele verbale de
predare primire incheiate cu fiecare concesionar in parte.

Potrivit dispoziliilor art.L23 din Legea nr. 2L5/2OO1 - Legea administraliei publice
locale, republicatd, modif icatS gi completatd - consil i i le judelene hotdrdsc ca bunuri le ce
aparf in domeniului privat de interes judelean, sd f ie date in administrarea regii lor autonome
gi institufiilor publice, sd fie concesionate ori sd fie inchiriate prin licita[ie publicS, organizat5
in condil i i le legi i .

in ceea ce privegte regimul bunurilor din domeniul privat al judelului la art. LZL
alin.(2) din legea precitatd se stipuleazi cd acestea sunt supuse dreptului comun dac5-prin
lege nu se dispune altfel.

Dacd pentru concesionarea bunuri lor din domeniul public al statului sau al unitSfi lor
administrativ-teritoriale, organizarea gi desfdgurarea licitaliilor este reglementatd explicit



prin acte normative in materie (O.U.G. nr.54l2006l in ceea ce privegte concesionarea
bunurilor din patrimoniul privat al unitSlilor administrativ-teritoriale nu a fost ado'ptatd incd
o reglementare strict5.

in aceste condil i i ,  procedura de atr ibuire a contractului de concesiune a terenuri lor
din domeniul privat al judefului urmeazd sd f ie aprobatd prin hoti16re de cStre Consil iul
Judelean lalomi[a prin aplicarea dispoziliilor Legii nr.2L5/200t, Legea administraliei publice
locale, republicatS, modificatd gi completatS, coroboratd cu dispoziliile Codului Civil in
materie.

Cop.4. CONDITII DE MEDIU
Concesionerul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor

legale in domeniul protectiei mediului.

CAP.s. DURATACONCESIUNII
1. Terenurile agricole neproductive prezentate in cap.L se concesioneazd pe o duratd

de S(cinci) ani, pentru pdgunat.
2. Contractul de concesiune poate fi prelungit, la cererea scrisd a concesionarului,

acceptatd de concedent, inregistrati in ultimul an de concesiune inainte de expirarea
duratei contractului ,  prin act adil ional, pentru o perioadd egald cu cel mult jumdtate din
durata sa ini l ia15.

cap.6. REDEVENTA M'N'MA 5t MODUL DE 4LATA AL ACESTEIA
5.1. Concedentul, vizdnd atingerea obiectivelor ce gi le-a propus, apreciazi cd pentru

concesionarea terenului in vederea pdgunatului, redevenla minimi a concesiunii  este de
2OO leilhalan pentru teren agricol neproductiv.

5.2. Preful concesiunii licitat, care va fi cel pulin egal cu cel inscris la punctul 6.1. din
prezentul caiet de sarcini, se indexeazi anual, la 1 ianuarie, cu indicele de inf lal iei comunicat
de Insti tutul Nafional de Statist icd pentru anul precedent.

6.3. Prelul concesiunii  l ici tat, se va plSti dupd cum urmeazd:
a) pentru perioada cuprinsd de la data incheieri i  contractului de concesiune p6ni la

31 decembrie a anului in care s-a incheiat contractul, redevenla se pldtegte in termen de 5
zi le de la data semndri i  contractului de citre pdrf i ;

b) pentru urmitorii ani ai concesiunii, redevenla se pl5tegte in doui trange, respectiv:
50% din cuantumul redevenlei p6ni la data de 31 mai, iar diferenla de50To p6nd la data de
3l octombrie;

c) pentru perioada cuprinsi intre 01 ianuarie a ult imului an al concesiunii  gi data
incetdrii contractului de concesiune, redeventa se pldteste p6nd la data de 31 ianuarie a
anului respectiv.

d) plata redevenlei se face de cdtre concesionar in in contul IBAN RO 89 TRE 391
21A 300 500 XXXX Trezoreria Slobozia, la termenele gi in conditiile previzute, pe baza
facturii emise de concedent.

e) neplata redevenlei in termen de 50 zile de la implinirea termenului prev6zut in
contract, atrage dupi sine rezilierea de drept, fird nicio notificare din partea concedentului,
a contractului de concesiune gi revenirea terenuri lor la dispozif ia concedentului fdrd nicio
obligalie a acestuia fa!5 de concesionar.

5.4. in situafia in care pe parcursul derulSrii contractului de concesiune, interesul
propriu al concedentului o impune, prin act adil ional se va proceda la reducerea cu p6ni la



5% a suprafefei concesionate gi cu reducerea corespunzitoare a redevenlei viitoare
datoratd de concesionar pentru suprafafa respectiv5.

6.5. Predarea-primirea suprafelei de teren menlionate mai sus se face pe bazd de
proces verbalincheiat la sfSrgitul anului agricol in care intervine modif icarea suprafelei.

6.5. Concedentul are dreptul sd modifice in mod unilateral parte reglementari a
contractului de concesiune, din motive exceplionale legate de interesul nafional sau local,
notific6nd acest fapt concesionarului.

Ca p.7. V I ZITAREA AM PLASAM ENTU LU I
Ofertantului i  se recomanda sa viziteze si examineze amplasamentul si sa obtina

pentru el insusi, pe proprie raspundere toate informatiile necesare pentru elaborarea
ofertei.

Cap.8. REGIMUL BUNURILOR CARE FAC AilECT
AL CONTRAC-TULUI DE CONCESIUNE

8.1. La expirarea contractului de concesiune, concesionarul este obligat sd restituie
in deplini proprietate, l iber de sarcini bunul concesionat.

8.2. in contractul de concesiune se vor stipula in mod obligatoriu, distinct, categoriile
de bunuri ce vor f i  ut i l izate de concesionar in derularea concesiunii .

8.3. Este interzisi subconcesionarea bunuri lor ce fac obiectul concesiunii .
8.4. La incetarea, din orice cauzd, a contratului de concesiune, bunurile ce au fost

uti l izate de concesionar in derularea concesiunii  vor f i  repart izate dupd cum urmeazS:
8.4.1. Bunurile de retur, aSa cum au fost stabilite in caietul de sarcini, se vor intoarce

in posesia concedentului, gratuit gi l ibere de orice sarcini;
8.4,2. Bunuri le de preluare, aga cum au fost stabil i te in caietul de sarcini vor f i

dobdndite de concedent de la concesionar contra unei sume de bani stabil i te pe bazd de
evaluare intocmitd de una din pdrli gi Tnsugitd de cealalti parte sau pe bazi de raport de
evaluare intocmit de un evaluator independent.

8.5. Bunuri le propri i ,  aga cuni au fost stabil i te in caietul de sarcini, vor r im6ne in
proprietatea 5i posesia concesionarului.

Cap.9. CONDITIItE DE VAIABIIITATE AtE OFERTEI
9.1. Oferta va f i  transmisd (depusi) p6ni la data gi ora din anunlul de part icipare,

riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forla majord, cad in sarcina persoanei
interesate;

9.2. Oferta va f i  transmisd (in doud exemplare)in doud pl icuri inchise gi sigi late, unul
exterior care va conline documentele prevdzute in instrucfiunile pentru ofertanli gi unul
interior care va conline oferta propriu-zis5 semnatd de ofertant;

9.3. Oferta este valabild pe toatd perioada desfigurdrii licitaliei gi este confidenliali
p6nE la deschidere de cdtre comisia de evaluare;

9.4. Procedura de licitalie se poate desfdgura numai dacd s-au depus cel pulin trei
oferte volabile.

9.5. in cazul in care, la licitalie nu au fost depusi nicio ofertS, sau au fost depuse
numai oferte care nu indeplinesc una sau mai multe cerinte de cali f icare stabil i te in
documentalia de atribuire gi nicio oferti nu este desemnati cSgtigdtoare sau ofertantul
c6gtigdtor nu semneazd contractul de concesiune, licitalia se anuleazd gi se repetS, dupi
publicarea unui nou anun!, in aceleagi condit i i .



Cop. 70. CLALJZE FTNANC/,ARE 5t DE ASIGURAR|
10.1. in vederea part icipir i i  la l ici tal ie, ofertanli i  sunt obligafi  sd depuni la

organizator garanlia de part icipare in cuantum de 10%, astfel:

- modulul L= 4L,9674 ha x 200lei/ha xLO% = 840lei
- modulul 2= 4L,9674 ha x 200 lei/ha xt0o/o = 840lei
- modulul 3 = 45,5250 ha x 200lei/ha xLO% = 910lei
- modulul 4=45,526O ha x 200lei/ha xLOYo = 910lei
- modulul5 = 45,5250 ha x 200lei/ha xtOYo = 910lei
- modulul 6 = 45,526O ha x 200 lei/ha x LOYo = 910 lei
- modulul 7 = 45,526O ha x 200 lei/ha xLO% = 910 lei

10.2. Ofertanfii vor depune garanlie de participare astfel :
1. Trezoreria Slobozia, prin Ordin de platd, in contul concedentului IBAN RO 57

TREZ 3915005XXX000121
2. Numerar la casieria Consil iuluiJudelean lalomita

10.3. Ofertanlilor nec6gtigdtori li se restituie garanlia in termen de 7 zile lucrdtoare
de la desemnarea ofertantului c6gtigStor in urma unei cereri de restituire, cu excepfia
ofertantului cOgtigitor al licitaliei. in cazul ofertantului cdgtigdtor, garanlia de participare
constituie plata anticipati a garanliei de la punctul 10.5

10.4. Garanlia de part icipare la l ici tal ie se pierdein urm5toarele cazuri:
a) dacd ofertantuligi retrage oferta in termenul de valabilitate al acesteia;
b) in cazul ofertantului c6gtigitor, dacd acesta nu semneazd contractul in

termen de 10 de zile de la data la care concedentul a informat ofertantul despre alegerea
ofertei sale.

10.5. in termen de 90 zi le de la data incheieri i  contractului de concesiune,
concesionarul va depune cu t i t lu de garan!ie, care va f i  constituitd pe parcursul deruldri i
contractului, o sumi de ... . . . . . .  lei,  reprezent6nd o cotd de LO% din suma datoratd
concedentului cu t i t lu de redevenld pentru primul an de concesiune pentru prelevarea
majordri lor de int6rziere gi sumelor datorate concedentului de citre concesionar, in baza
contractului de concesiune.

10.6. Garanfia se constituie printr-un instrument de garantare emis in condil i i le legi i
de o societate bancard sau de o societate de asigurdri, care devine anexd la contract.

ca p. 7 7. iU CerAnra ca NTRACTU LU t DE CA N CESI| N E
11.1.Contractul de concesiune inceteazd prin:
11.1.1. inlelegerea pdrfilor, pentru motive intemeiate verificate gi acceptate de

concedent, sub condil ia achit ir i i  de cdtre concesionar, a redevenfei gi a altor obligafi i
izvordte din contract;

LL.L2. La expirarea duratei stabil i te in contract, daci pir l i le nu convin, prin act
adil ional, prelungirea acestuia;

11.L.3. Rdscumpdrarea concesiunii  de cdtre concedent, prin hotir6re a acestuia, in
cazul in care interesul nalional sau local o impune, cu plata unei despigubir i  juste gi
prealabile in sarcina concedentului, intocmindu-se o documental ie tehnico-economicd in
care se va stabil i  prelul rbscumpdrdri i .  in aceastd situial ie nu se percep daune.



LL.2.L. Rezilierea contractului intervine:
LL.2.2. in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale de cdtre concesionar, prin

rezilierea unilateralS de cdtre concedent, cu plata unei despdgubiri (plata redeventei
datoratd pe perioada de timp rimasd pind la finalizarea contractului) in sarcina
concesionarului;

LL.2.3. in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale decdtre concedent, prin
rezi l ierea unilateralS de citre concesionar, cu plata de despigubir i in sarcina concedentului;

Lt.2.4.in cazul in care concesionarul nu exploateazd terenulin scopulin care a dost
concesionat.

11.3. Renunfarea la concesiune din parte concesionarului, fdrd plata unei
despdgubiri, la disparifia, dintr-o cauzd de for!5 majorS, a bunului concesionat sau in cazul
imposibi l i tdf i i  obiective a concesionarului de a exploata terenul ( imposibi l i tate doveditd cu
acte de concesionar gi acceptatd de concedent); in acest caz concesionarul va notifica
concedentul, in termen de 15 zile de la constatarea situaliei intervenite, despre
imposibilitatea obiectivi de realizare a activitSfii. lmposibilitatea obiectivd de a exploata
bunul, poate fi invocati in cazul c6nd concesionarul are o situalie financiari precari, in cazul
fal imentului sau al dizolvdri i  societi f i i  concesionare.

LL.4. La incetarea contractului de concesiune, concesionarul este obligat sd restituie,
in deplind proprietate, l iber de orice sarcinS, bunul concesionat.

Cap.72. DtSPOztTIt PRMND EXERCITAREA DREPTIJLIJI DE CANTROL
12.1. Pe durata contractului de concesiune concedentul are dreptul sd verifice modul

in care sunt respectate obligaliile asumate de concesionar cu privire la:

L2.2.Verif icarea se va efectua numaicu notif icarea prealabilS a concesionarului gi in
prezenla reprezentantului acestuia,cu excepfia cazurilor c6nd concesionarul igi dd acordul,
in scris, cu privire la verificarea in absenla sa sau c6nd acesta are rolul de a constata situalii
de fapt reclamate,in scris, de concesionar.

Cap.13. ORGANIZAREA CONCESIONARULUI
13.1. Poate avea calitatea de concesionar pentru terenurile agricole neproductive,

orice persoand juridicd sau fizicS, indiferent de forma de organizare, cu condilia sd aibi in
obiectul de activitate al acesteia, ,,cregterea animalelor" sau ,,activitate in ferme mixte
(culturd vegetal6 combinatd cu cre$terea animalelor").

13.2. Persoanele fizice proprietari de animale trebuie sd facd dovada cu inscris de la
Primdrie privind inscrierea in Registrul agricol a numirului de animale.

13.3. Persoanele juridice sau f izice care au avut in ult imii  3 ani sau care au, la
momentul depunerii ofertei, litigii cu autoritatea publici ce are calitatea de concedent,
precum 5i ofertanlii care au debite neonorate la momentul depunerii ofertei cdtre Consiliul
Judelean lalomila nu au dreptul de a part icipa la l ici tal ia publicd pentru concesionarea
terenurilor proprietate privatd a judelului lalomila.

csp. 74. OBLIGATTV'TATEA CA NTi/N U ITATI r EXqLOATART I TEREN It H LAR
L4.L. Concesionarul este obligat a exploata, in fiecare or, toatd suprafala

concesionati;



4.2. Concesionarii terenurilor, in situalia in care doresc construirea unor oQiective cu
caracter provizoriu pe durata contractului, sunt obligati a se adresa autoritSlii emitente a
autorizaliei de construire, cu o documentalie tehnicd conform Legii nr.50/1991 care sd
conlind obligatoriu avizul favorabil al proprietarului terenului )in spe!5 concedentul).

Cap.75. DISPOZITIILEFINALE
15.1. Documental ia de atr ibuire a contractului de concesiune se aprobd prin

hotir6re de Consiliu Judelean lalomifa, iar procedura de organizare 9i desfSgurare a licitaliei
se ini l iazi prin puli l icarea unui anunl de part icipare la l ici tal ie pe site-ul Consil iului Judefean
lalomifa, in Monitorul Oficial partea a Vl-a precum gi in presa locali gi centralS.

15.1.1. Anunlul de part icipare la l ici tal ie trebuie si cuprindi:
{ denumirea gi adresa concedentului;
r' obiectul gi durata concesiunii;
{ modalit5l i  de oblinere a documentafiei de atr ibuire;
r' data gi locul de depunere a ofertelor;
y' termenul de valabilitate a ofertelor;
r' data gi locul de deschidere a ofertelor;
r' modalitifi de oblinere a informaliilor suplimentare (telefonfax, e-mail,

persoand de contact, etc.).
15.2. Contractul de concesiune se va incheia dupi 10 de zile calendaristice de la

data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.
15.3. Neincheierea contractului de concesiune, pr_ecum gi refuzul ofertantului

declarat cdgtigdtor de a incheia contractul de concesiune, atrage :

15.4. Daune-interese reprezintd paguba efectivd gi c6gtigul nerealizat de concesionar
calculat la nivelul redeventei ofertate de c6gtigdtor pe suprafala de teren licitatd in cadrul
proceduri i  de l ici tat ie p6na ?n momentul semndri i  unui nou contract de concesiune dar nu
maimult  de 5luni .

15.5. Contractul de concesiune va cuprinde pe 16ngd clauzele prevdzute in caietul de
sarcini, si clauzele convenite in contract de cdtre pdrlile contractante, in completarea celor
dintdi, dar firi a contraveni obiectivelor concesiunii previzute in caietul de sarcini.

15.6. Litigiile dintre concedent gi concesionar care decurg din interpretarea Si
executarea contractului, vor fi solulionate potrivit prevederilor Codului civil, dupi epuizarea
cdilor de solul ionare pe cale amiabila.

15.7. Toate completirile si modificdrile contractului de concesiune vor fi fdcute in
scrisin forma unui act adil ional la contractul de concesiune, cu acordul ambelor pdrf i .

15.8. Concesionarul ii este interzis a subconcesiona, inchiria sau ceda folosinla
terenuri lor care fac obiectul contractului de concesiune sub orice altS formd juridicS.

15.9. Caietul de sarcini impreuna cu Instructiuni le privind organizarea gi desfdgurarea
procedurii de concesionare se pun la vanzare cu pretul de 15 lei.

15.10. Organizatorul licitaliei: Consiliul Judelean lalomila cu sediulin Slobozia, Piala
Revolufiei nr.1, telefon: 0243/230200, fax: o243/233o0o, cod fiscal: 423t776, cont
RO89TREZ391214300530XXXX, Trezoreria Muncipiului Slobozia.

15.11. Procedura de concesionare: - LICITATIA PUBL|CA DESCHTSA -.



15.12. Lansarea anunfului publicitarin data de
Caietele de sarcini se pot procura incep6nd cu data de r
Termenul limitd de depunere a ofertelor este data de _ ora _,Deschidereagieva|uareaoferte|orvaaVea|ocindatade-ora

Comunicarea rezultatului licitaliei pdnd la data de
incheierea contractului de concesiune incepdnd cu data de _ gi

p6nd la inclusiv
15.13. lnformatii suplimentare:numdr de telefon: O243|23O2OO, 02431290201 int.

244, fax. O243|Z?3OO0, Compartiment patrimoniu public 5i privat, persoand de contact:
consilier $elaru Gheorghe.



CONTRACT CAI}RU T}H CONCNSIUNE

I. Pir{ile contractante
Judelul Ialomifa, cu sediul in municipiul Slobozia,Pifia Revoluliei nr.l, cod 920032, tel.

02431230200, fax. 02431233000, Cod fiscal 4231776, cont RO94 TR8224A510103200105X,
deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin domnul Vasile Silvian CIUPERCA
PRE$EDINTE al Consiliului Judefean lalomila, in calitate de concedent, pe de o parte,

si

in calitate de concesionar, pe de altd parte,

lL {}hie**ul conJraetului cl* ec}m*esiu:rr
Art. 1. (1) Obiectul contractului de concesiune este cedarea de cdtre concedent gi preluarea in

scopul exploatdrii de cdtre concesionar a terenului agricol neproductiv, situat in extravilanul
comunei Giurgeni dupl cum urmeazd:

(2) in derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmdtoarele
categorii de bunuri:

a) bunurile de retur: constdnd din teren agricol neproductiv, ............ ha;
b) bunurile de preluare: bunurile utilizate de cdtre concesionar pe perioada concesiondrii, care

nu sunt bunuri de retur, dar pentru care concedentul iqi exprimd intenlia de a le cumpdra la
incetarea concesiunii, dacd este cazul;

c) bunurile proprii: bunuri utilizate pe durata concesiunii de concesionar ce sunt gi r6mAn
proprietate a acestuia la incetarea concesiunii, dacd nu sunt fructe industriale sau nu fac obiectul
intenfiei concedentului de ale achiziliona ca bunuri de preluare.

{rt. 2. (1) Concesionarea se face in condifiile stabilite prin caietul de sarcini, anexat la
prezentul contract care face parte integrantd din acesta.

(2) Predarea-primirea terenului ce face obiectul concesiunii se va efectua in termen de 10
zile de la incheierea contractului, qi va fi consemnatd intr-un proces-verbal incheiat intre pdrfi.
Odatd cu predarea terenului concesionat, se predi in folosinld concesionarului, pe durata
contractului de concesiune, drumurile de exploatare.

Itr $, '$'*:r:ns*xE
Art. 3. (1) Durata concesiunii  este de ... . . . . . .  f f i i ,  incepdnd de la data de....  . . . .2015

pdnd la .20.... .
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit, la cererea scrisd a concesionarului,

acceptatd" de concedent, inregistratd in ultimul an de concesiune inainte de expirarea duratei
contractului , prin act adifional, pentru o perioadd egald cu cel mult jumdtate din durata sa
inifiald.



IV" Rcd*r'enfa
iArt. 4. (1) Redevenfa este de:

a. .. leilha/an pentru cele .. ... ha teren din sola ... ....
iar valoarea totald pentru ....... ha. este de ....... lei/an qi se va pldti dupd cum urmeaz6:

a) pentru perioada cuprinsi de la data incheierii contractului pdn6 la 31 decembrie a
anului in care s-a incheiat contractul, redevenfa se pldtegte in termen de 5 zile de la data semndrii
contractului de cdtre pa{i;

b) pentru urmitorii ani ai concesiunii, redeven{a se pldteqte in doud trange, respectiv: 50olo
din cuantumul redevenfei la data de 3l mai iar diferenf ade 50Yoladatade 31 octombrie;

c) pentru perioada cuprinsd intre 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii qi data incetdrii
contractului de concesiune, redevenla se pldtegte pdnd Ia data de 31 ianuarie a anului respectiv.

(2) Redevenla se indexeazd anual, la I ianuarie, cu indicele de inflatie comunicat
de Institutul Nalional de Statisticb pentru anul precedent.

V. Flc{fs rcrleven{*i
Art. 5. (l) Plata redeventei se face de cdtre concesionar in contul nr. RO89 TREZ 39121A300

530XXXX deschis la Trezoreria Slobozia, la termenele si in conditiile prevazute laart.4 din pre-
zentul contract, pebazafacturii emise de concedent.

(2) Neplata redeventei in termen de 30 de zile de la implinirea termenului prevazutla art.4
atrage dupa sine rezilierea de drept, fdr6 nicio notificare din partea concedentului, a contractului
de concesiune si revenirea terenurilor la dispozitia concedentului fara nici o obligatie a acestuia
fata de concesionar.

(3) Concesionarul ramane obligat la plata redeventei datoratd pAnd la retragerea
concesiunii si a majorarilor de intdrziere calculate potrivit art.lZ alin.2 din prezentul contract.

Vl. Drept*rile p*rgil*r
Drepturile concesionarului :
Art. 6.(1) Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul qi pe rdspunderea sa,

bunurile ce fac obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi gi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul

concesiunii, potrivit naturii bunului qi obiectivelor stabilite de pdrfi prin contractul de
concesiune.

Drepturile concedentului :
fut.7.(1) Concedentul are dreptul sa inspecteze terenurile concesionate, verificAnd respectarea

obligajiilor asumate de concesionar.
(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabili a concesionarului qi in

prezen[a reprezentantului acestuia, cu excepfia cazurilor cAnd concesionarul igi dA acordul, in
scris, cu privire la verificarea in absenla sa sau cdnd aceastaare rolul de a constata situalii de fapt
reclamate, in scris, de concesionar.

(3) Concedentul are dreptul sd modifice in
contractului de concesiune, din motive exceptionale
notificdnd acest fapt concesionarului.

VII. Obtiga{iile pdr{ilor
Obligaliile concesionarului :

mod unilateral partea reglementara a
legate de interesul nalional sau local,



(3) Concedentul are dreptul sd modifice in mod unilateral partea reglementara a
contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul nafional sau local,
notificdnd acest fapt concesionarului.

VII. Obligafiile pir{ilor
Obligafiile concesionarului:
Art. 8. (1) Concesionarul este obligat sd asigure exploatarea eficientd, in regim de continuitate

gi de permanen[d, abunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de cdtre
concedent.

(2) Concesionarul este obligat sd exploateze in mod direct terenurile care fac
obiectul concesiunii.

(3) Concesionarul nu poate subconcensiona, inchiria sau ceda, sub orice altd
formd juridicS, folosinfa bunurilor care fac obiectul concesiunii.

(4) Concesionarul este obligat sd pldteascd redevenla la termenele prevdzute in
prezentul contract.

(5) Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de protectia mediului.
(6) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen sau din alte

cauze prevdzute in prezentul contract, concesionarul este obligat sd restituie concedentului, pe
bazd de proces-verbal de predare-primire, in deplind proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit
qi libere de orice sarcini.

(7) Concesionarul, in situalia in care doreqte construirea unor obiective cu caracter
provizoriu sau definitiv, este obligat sd obfind autoiza[ie de construire, conform Legii
nr.50/1991, care sd confind obligatoriu avizul favorabil al concedentului.

(8) La incetarea contractului de concesiune coniesionarul este obligat sd incheie,
dacd este cazul, cu concedentul un contract de vdnzarc-cumplrare avdnd ca obiect bunurile de
preluare, prevdzute ca atare in caietul de sarcini, in privinta cdrora concedentul gi-a manifestat
intenfia de a le dobAndi.

(9) In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune,
concesionarul va depune cu titlu de garantie, care va fi constituitd pe parcursul deruldrii
contractului, suma de ........ lei, reprezent6nd o cota procentuald de l0o/o din suma datoratd
concedentului cu titlu de redevenli pentru primul an de concesiune, pentru prelevarea
majordrilor de intdrziere gi sumelor datorate concedentului de cdtre concensionar, in baza
contractului de concesiune. Garanfia se va restitui in termen de 5 zile lucratoare de la incetarea
concesiuni i, in cazul neutilizdrii.

Garanlia se poate depune la Trezoreria Slobozi4 prin ordin de plat6, in contul
concedentului nr. RO67 TREZ 3915 006X XX00 0121.

(10) in cazul in care concesionarul sesizeazdexistenla sau posibilitatea existenfei
unei cauze de naturd sd conduci la imposibilitatea de exploatare a terenului, va notifica in
condiliile art. 10 alin. (1) punctul 5 din prezentul contract acest fapt concedentului, in vederea
luirii mdsurilor ce se impun pentru asigurarea continuitdlii exploatdrii terenului.

(11) Concesionarul este obligat sd continue exploatarea bunului, in noile condifii
stabilite in mod unilateral de concedent, potrivit art. 7 alin. (3) din prezentul contract de
concesiune, fatd, aputea solicita incetarea acestuia.

(12) Concesionarul este obligat a nu deteriora sau distruge construcliile sau
amenajdrile aflate pe terenul concesionat, respectiv: drumuri, canale de aducfiune, canale de
desecare, precum qi sd execute, ori de cdte ori este necesar, reparalii la aceste bunuri, pe
cheltuiala proprie, in vederea bunei funcfiondri a acestora.



Obliga{iile concedentului ,
fut. 9.(l) Concedentul este obligat sd nu il tulbure pe concesionar in exerci{iul drepturilor

rezlultate din prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul sd modifice in mod unilateral contractul de

concesiune, in afari de cazurile prevdzute expres de lege gi de prezentul contract.
(3) Concedentul este obligat sd notifice concesionarului apai[ia oricdror

imprejurari de naturd sd aducd atingere drepturilor concesionarului.

VIII. incetarea contractului de concesiune
Art. 10 (1) Prezentul contract de concesiune inceteazi prin :

1. Inlelegerea pdrfilor, pentru motive intemeiate verifrcate gi acceptate de concedent, sub
condilia achit2irii de cdtre concesionar, a redevenfei qi a altor obligalii izvordte din contract.

2. La expirarea duratei stabilite in contract, dacd pdrtile nu convin, prin act adifional,
prelungirea acestuia.

3. Rdscumpdrarea concesiunii de cdtre concedent, prin hotdrAre a acestui4 in cazul in
care interesul nafional sau local o impune, cu plata unei desplgubiri juste qi prealabile in sarcina
concedentelui, intocmidu-se o ducumentalie tehnico-economic6 in care se va stabili preful
rdscumpdrdrii. In aceastd situa{ie nu se percep daune;

4. Rezilierea contractului intervine :
a) in cazul nerespectarii obligatiilor contracfuale de catre concesionar, prin rezilierea

unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri (plata redevenfei datoratd,pe perioada
de timp rdmas6 pdni la frnalizarcacontractului) in sarcina concesionarului;

b) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin rezilierea
unilaterala de catre concesionar, cu plata de despagubiri (calculate la nivelul producliei medii
realizate in anii precedenfi) in sarcina concedentului;

c) in cazul in care concesionarul nu exploateazd terenul in scopul in care a fost concesionat,
cu excepfia situaliilor in care tehnologiile de exploatare a terenurilor impun o rotafie a culturilor.

5. Renuntare la concesiune din partea concesionarului,fbrd plata unei despagubiri, la
disparilia, dintr-o cauzd de for!6 major6, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitdfi
obiective a concesionarului de a exploata terenul (imposibilitate doveditd cu acte de concesionar
qi acceptatd de concedent); in acest civ concesionarul va notihca concedentul, in termen de 15
zile de la constatarea situaliei intervenite, despre imposibilitatea obiectivd de realizare a
activitdlii. Imposibilitatea obiectiva de a exploata bunul poate fi invocati in cazul cind
concesionarul are o situalie financiard precar6, in cazul falimentului sau al dizolvdrii societdfii
concesionare.

(2)Laincetarea, din orice cauzd" a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de
concesionar in derularea concesiunii vor firepartizate dupd cum urmeaz6:

a) bunurile de retur, aqa cum au fost stabilite in caietul de sarcini, se vor intoarce in posesia
concedentului, gratuit qi libere de orice sarcini;

b) bunurile de preluare, aga cum au fost stabilite in caietul de sarcini vor fi dobdndite de
concedent de la concesionar contra unei sume de bani stabilite pe baz6, de evaluare intocmitd de
una din pa4i qi insugiti de cealaltd parte sau pe bazd, de raport de evaluare intocmit de un
evaluator independent;

c) bunurile proprii, a$a cum au fost stabilite in caieful de sarcini, vor rdmAne in proprietatea gi
posesia concesionarului.



IX. Clauze contractuale referitoare la obligatiile de mediu intre concedent.si concesionar
Art. 11. Concesionarul trebuie sI exploateze terenul in conformitate cu normele de mediu

impuse de legislafia in vigoare, acesta fiind singurul responsabil pentru orice daund produsi
terfilor sau pentru nerespectarea normelor in aceastd materie.

X. Rispunderea contractualii
Art. 12. (1) Nerespectarea de catre pdrlile contractante a obligafiilor cuprinse in prezentul

contract de concesiune atrage raspunderea contractuald a parfii in culpi.
(2) Pentru nerespectarea obligatiei impusd de art.5 alin.l din prezentul contract,

concesionarul va pl[ti majoriri de intdrziere, in conformitate cu prevederile Ordonan{ei
Guvernului ru. 9212A03 privind Codul de procedurd fiscald, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.

XI. For{a majori
Art. 13. (1) Prin forfd majord, in sensul prezentului contract de concesiune, se in{elege o

imprejurare extemd cu caracter excepfional, ftrd relafie cu lucrul care a provocat dauna sau cu
insugirile sale naturale, absolut invincibil6 gi absolut imprevizibild.

(2) Prin caz fortuit se inlelege imprejurarea care a intervenit gi a condus la producerea
prejudiciului qi care nu implicd vinovalia paznicului juridic (concesionarul), dar care nu
intrunegte caracteristicile for,tei maj ore.

(3) Forfa majord exonereazd de rdspundere pdrfile, in cazul neexecut6rii parfiale sau
totale a obligafiilor asumate prin prezentul contract. Partea care invocd fo4a majord are obliga{ia
sd o aducd la cunoqtinfa celeilalte pdrfi, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la apai[ie, iar
dovada for"tei majore, impreund qt avertizarea asupra efectelor gi intinderii posibile a acesteia,
precum qi incetarea cauzei de forfd majord, se va comunica in lnaximum 15 (cincisprezece) zile
de la aparifie, respectiv incetare. Dovada va fi certificatd de Camera de Comer! qi Industrie sau
de alt organ competent in acest sens.

(4) Dacd aceste imprejurnri gi consecinfele lor dureaz6" mai mult de 6 (qase) luni,
fiecare parte poate renunfa la contractul de concesiune, ftrd plata weunei despdgubiri, dar cu
obligafia de a se executa obligaliile contractuale pdn6 la aceea datd.

XII. Litigii
Art. 14.(1) Litigiile de orice fel ce decurg din incheierea, interprctarea gi executarea

prezentului contract de concesiune se realizeazd potrivit prevederilor Codului civil.

XIII. Alte clauze
Art. 15. in situalia in care legisla{ia in materie se modific6 in contextul integrdrii in

Uniunea EuropeanS, eventualele clavze din prezentul contract incompatibile cu noile
reglementdri se modific6 prin incheierea unui act adifional.

Art. 16. (1) In situalia in care pe parcursul derulirii prezentului contract, interesul propriu
al concedentului o impune, prin act adifional se va proceda la reducerea cu un procent de p6nd la
5Yo a suprafelei concesionate, cu reducerea corespunzdtoare a redevenfei viitoare datoratd de
concesionar pentru suprafafa respectivd.

(2) Predarea-primirea terenului prevdzut la aliniatul (1) se face pe baz1" de proces verbal
incheiat la sfhrqitul anului agricol in care intervine modificarea suprafefei.



XIY. Defini{ii
Art. 17. - (1) Prin forta majord, in sensul prezentului contract de concesiune2, se infelege o

imprejurare externa cu caracter excepfional, fer6 relatie cu lucrul care a provocat dduna sau cu
insugirile sale nahrale, absolut invincibila gi absolut imprevizibila.

(2) Prin caz fortuit se infelege acele imprejurbri care au intervenit gi au condus la
producerea prejudiciului gi care nu implica vinov6{ia paznicului juridic, dar care nu intrunesc
caracteristicile fo4ei maj ore.

Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in 2 exemplare, unul pentru concesionar qi
unul pentru concedent.

CONCEDENT.

CONSILruL JUDETEAI{ IALOMITA

CONCESIONAR.

PRE$EDINTE,

Viza CFP

Vizbpentru legalitate,

lnitiator,
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H O T Ă R Â R E  

privind actualizarea Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93 din 14.12.2012, cu 

modificările ulterioare  

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 4227 din 21.05.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din 

19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Raportul nr. 4228 din 21 .05.2015  al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr.4341 din 26.05.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

- Raportul nr. 4386 din 26.05.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 4445 din 27.05.2015 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

- Raportul nr. 4374 din 26.05.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 4346 din 26.05.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

 - Adresa nr. 177IL din 18.05.2015 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale 

Judeţul Ialomiţa; 

 În conformitate cu: 

- prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 46 alin. (2) şi art. 47 lit. f) din Legea 477/2003 privind pregătirea 

economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1174/2011 pentru 

aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-

militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, coroborat cu art. 4 din anexa 

aceleiaşi hotărâri; 

 - prevederile art. 5 - 7 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia 

informaţiilor secrete de serviciu; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93 din 14.12.2012 privind 

aprobarea Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa, cu modificările 

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 actualizarea Monografiei economico - militare a judeţului 

Ialomiţa, după cum urmează: 

- anexele 8a, 8b, 8c, 8e, 11, 12, 18 şi anexa nr. 20b din Monografia economico - 

militară a judeţului Ialomiţa se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 8a, 8b, 8c, 8e, 11, 12, 

18 şi anexa nr. 20b  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

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

cunoştinţă publică. 

 

Art. 3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

Centrului Militar Judeţean Ialomiţa şi Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Judeţul 

Ialomiţa, urmând a fi publicată, fără anexe, pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 

 

               PREŞEDINTE,                                        

                Contrasemnează, 

        Vasile Silvian CIUPERCĂ                     Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                               Adrian - Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în  

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa  

  

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.4225 din 21.05.2015 a Vicepreşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 

din 19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada 

dispunerii măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

Examinând: 

- adresa nr.1/05.05.2015 a Comitetului de Organizare a Activităţilor de 

Nominalizare a Membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr.3756/05.05.2015; 

- Raportul nr.4226 din 21.05.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr.4387 din 26.05.2015 al Comisiei juridice de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Proces – verbal nr.4505 din 28.05.2015 al Comisiei de validare.  

 În conformitate cu: 

 - prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile art. 4 – 9 şi art. 19 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.787/2002; 

- 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 6 (şase) consilieri judeţeni, în calitate de membri ai 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, după cum urmează: 

 - ŞONCHERECHE LAURENŢIU 

 - URLOIU ZENICA 
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 - DUMITRU DOINA ELENA 

 - IONESCU ION 

 - VASILACHE AUREL 

 - GALAŢCHI EMIL 

 

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

comunicării. 

  

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare 

Organizare, persoanelor nominalizate la art.1 şi spre ştiinţă Comitetului de 

Organizare a Activităţilor de Nominalizare a Membrilor Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                              

Vasile Silvian CIUPERCĂ                                                                                     

                                                                         Contrasemnează 

                                                                 Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                             Adrian Robert IONESCU 
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