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

al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2017 
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 12742 din 16.10.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul nr. 12743 din 16.10.2017 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Raportul nr. 13297 din 24.10.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură, 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea 

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

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

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

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

anul 2017, conform anexelor 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. 
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Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi publicată 

pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 165                                                                                                          
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                     Rd/Oc 
Astăzi 26.10.2017            HAM 
              2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea rectificării bugetului general  
al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 13109 din 20.10.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Raportul  nr. 13110 din 20.10.2017 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 13377 din 24.10.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi  familie; 

- Raportul nr. 13226 din 23.10.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 
şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 13298 din 24.10.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 13173 din 23.10.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr. 13235 din 23.10.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 23.03.2017 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pentru anul 2017, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) 
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1  (1) Se aprobă rectificarea bugetului  propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2017, 
pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în sumă de 
119.279,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 172.880,00 mii lei, cu un deficit de 53.601,00 mii lei, 
deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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(2) Se aprobă majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 
Ialomiţa cu suma de 620,00 mii lei 

(3) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 53.601,00 mii lei ca 
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu. 

 
Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2017, pe 
secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, atât la venituri cât și la 
cheltuieli, în sumă de 17.325,60 mii lei potrivit punctului II din anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi 
completările în structura bugetului judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza programelor, 
programul de investiţii publice şi în bugetul general consolidat, pe anul 2017. 

 

Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate,  
punerea în aplicare fiind asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

Art. 6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 

 

Art. 7 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
direcţiilor de specialitate implicate și instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR  MORARU 
 

 

 

                        Contrasemnează, 
              Secretarul judeţului Ialomiţa 
                 Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 
Nr.166                                                                                                                                                                            Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                       HAM 
Astăzi 26.10 .2017                                      2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al  

Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

 - Expunerea de motive nr. 13111 din 20. 10.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

 Examinând: 
 - Nota de fundamentare înaintată cu adresa nr. 11878 din 19.10.2017 a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2017; 
 - Hotărârea Consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia        
nr. 71 din 23.10.2017 de avizare a modificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia  
 - Raportul  nr. 13112  din 20.10.2017 al Direcţiei Buget Finanţe;  

 - Raportul nr.13378 din 24.10.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 13227 din 23.10.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 13299 din 24.10.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
 În conformitate cu : 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 48 din 23.03.2017 privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe 
anul 2017, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

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

 - prevederile Legii nr. 6/2017  privind bugetul de stat pe anul 2017, cu modificările și 
completările ulterioare, 
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 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slobozia, pe anul 2017, pe secţiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole și 
alineate, la venituri în sumă de 81.127,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 84.290,00 mii lei, 
cu un deficit de 3.163,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului anterior, 
potrivit  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Se împuternicește Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Ialomiţa și Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia să introducă 
modificările și completările în structura bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia și în programul de investiţii publice al acestuia pe anul 2017. 

 

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Spitalul  
Judeţean de Urgenţă Slobozia, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul unităţii 
sanitare. 

 

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

Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 

 

                                                                                                                           Contrasemnează, 

                                                                                          Secretarul  județului Ialomița 
                                 Adrian – Robert IONESCU 
 
 
 
 

 
 
Nr. 167                                         Rd/Oc 
Adoptată astăzi 26.10 .2017                                                                                                                 TGV 
La Slobozia                                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  

SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, pe anul 2017 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 -Expunerea de motive nr. 13147 din 20.10.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Nota de fundamentare înaintată cu adresa nr. 1143 din 12.10.2017 a                
S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 49 din 23.03.2017 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, pe anul 2017; 

- Raportul comun nr. 13148  din 20.10.2017  al Direcţiei Buget Finanţe și al 
Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr.13236 din 23.10.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 13300 din 24.10.2017 al Comisiei economico-financiară şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 13228 din 23.10.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 13379 din 24.10.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi  familie; 

- Raportul nr. 13174 din 23.10.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) punctul 12 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 4 alin. (2) lit.a), art. 7 și art. 10 alin. (2) și (4) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 
 - prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 20/2016 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor 
de fundamentare a acestuia, 
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În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, al 
S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 1-5 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.2. Nivelul cheltuielilor aprobate reprezintă limita maximă ce nu poate fi 

depăşită decât în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
dacă sunt realizate veniturile prevăzute, proporţional cu nivelul de realizare a acestora. 

 
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 se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                 Contrasemnează, 
                                       Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                                                                                         Adrian-Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 168 
Adoptată la Slobozia 
Astăzi  26.10.2017                                                                                                                       

Rd/Oc                                                                                                                                     
                                                     T.G.V. 

2ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița  nr. 36 din 

21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcții ale Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată 

sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 12882 din 17.10.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând, 
 - Nota de fundamentare nr. 643 din 06.10.2017 a Centrului Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa; 
 - anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 36 din 21.04.2016 
privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură 
aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 - Raportul  nr.  12885 din 17.10.2017 al Direcţiei Buget Finanţe ; 

- Raportul nr. 13175 din 23.10.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe, 
 - Raportul nr. 13380 din 24.10.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - Raportul nr. 13229 din 23.10.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 
  - prevederile Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 63/206/2014 privind revizuirea mediei 
numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  
  - prevederile  Legii-cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 
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-  prevederile Anexei nr. 6 a Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.193/2004 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor 
culturale; 
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 84 și art. 86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 
din 19.01.2017 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 36 din 
21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de 
cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 - postul de la nr. crt. 5, de solist vocal, treapta II, studii medii, se transformă în 
solist vocal, debutant, studii superioare. 

 (2) Se aprobă statul de funcţii actualizat al Centrului Judeţean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, potrivit anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

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

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

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și Centrului Judeţean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 

 

 
 
Nr.  169                                                                            Rd/Oc                                                                                                              
Adoptată la Slobozia                            TGV 
Astăzi 26.10.2017             
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2018,  
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și  

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa  
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 11226 din 21.09.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul nr. 11227  din 21.09.2017 al Direcţiei Buget Finanţe ; 
 - Adresa nr. 10208 din 05.09.2017 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa; 
 - Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 50288/2017, înregistrat la 
Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 11124 din 20.09.2017; 
 - Raportul nr. 13301 din 24.10.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 13381 din 24.10.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 
 - Raportul nr. 13230 din 23.10.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, 
 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 Planul de ocupare centralizat a funcţiilor publice, pe anul 2018, 
la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2018, pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr. 1a care 
face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
 
 Art. 3 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2018, pentru 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, conform anexei nr. 1b  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 
01.01.2018. 
 
 Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa, precum şi, spre ştiinţă, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
  
          Contrasemnează, 
         Secretarul judeţului Ialomiţa 
              Adrian Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
Nr. 170             Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                 TGV 
Astăzi 26.10.2017                                                                                                                               2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență  Slobozia 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 12883 din 17.10.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 -  Raportul  nr. 12886 din 17.10.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare, 
 - Raportul nr. 13382 din  24.10.2017al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - avizul conform nr. XI/A/28030,37377/FB/9203 din 18.09.2017 al Ministerului 
Sănătăţii referitor la completarea structurii Ambulatoriului integrat al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slobozia, 
  În conformitate cu: 

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

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

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 13/15.07.2016 privind 
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, se 
completează după cum urmează : 
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1. la ”Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate” se introduce un nou 

cabinet, ”cabinet psihiatrie pediatrică”. 
 
Art.II Activitatea în ”Cabinetul de psihiatrie pediatrică” se va desfășura în 

contratură, în cadrul cabinetului pediatrie.  
 
Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

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

comunica, spre ducere la îndeplinire, Consiliului de administraţie și managerului  Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia și, spre știinţă, direcţiilor de specialitate implicate din 
cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 

 

 
 
 
 
 
 
Nr. 171                                                                                                                           Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                       DIG 
Astăzi 26.10.2017                                                                                                                                                  2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care  

frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia,  
pentru semestrul I al anului școlar 2017 – 2018 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 12746 din 16.10.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 -  Nota de fundamentare a Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia 
comunicată cu adresa nr. 2949 din 03.10.2017; 
 - Hotărârea nr. 233 din 27.09.2017 a Consiliului de administraţie al Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia; 
          -   Raportul comun nr. 12747 din 16.10.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare și 
Direcţiei Buget Finanţe; 
          - Raportul nr. 13302 din 24.10.2017 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 
          - Raportul nr. 13176 din 23.10.2017 al Comisiei pentru  învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 În conformitate cu: 

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

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

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

- Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 -  prevederile Legii nr. 6/2017  privind bugetul de stat pe anul 2017, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 23.03.2017 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2017, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
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 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                            

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
         Art. 1(1)  Începând cu luna octombrie 2017 se aprobă acordarea unui  număr de 
16 burse de ajutor social, elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special 
”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2017-2018. 

(2) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabilește la suma de                                   
100 lei/elev/lună, în raport de integralitatea îndeplinirii criteriilor generale și specifice 
de acordare a acestor burse. 

(3) Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social și stabilirea listei 
beneficiarilor acestor burse aparţine în integralitate comisiei de atribuire a burselor 
constituită la nivelul unităţii de  învăţământ. 
 
   Art.2 Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul propriu al Judeţului 
Ialomiţa, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetul 
unităţii de învăţământ. 
         

Art. 3  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
          Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare 
Organizare, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe și Liceului Tehnologic 
Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 

 
 

 
 

Nr. 172                          Rd/Oc 
Adoptată astăzi 26.10.2017                                                                                                 DIG 
La Slobozia                       2 ex. 
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 H O T Ă R Â R E   
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița  

în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul   
Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia 

 
Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 13107 din 20.10.2017 a Președintelui Consiliului Județean 

Ialomița; 
Examinând: 
- Adresa nr.3127/17.10.2017 a Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu Slobozia; 
- Raportul nr. 13108 din  20.10.2017 al Direcției Coordonare Organizare; 
- Raportul nr. 13177 din 23.10.2017 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 
- Raportul nr. 13383 din 24.10.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență 

socială și familie; 
          - Raportul nr. 13303 din 24.10.2017 al Comisiei economico-financiare și agricultură; 

- Procesul verbal nr. 13513 din 26.10.2017 al Comisiei de validare; 
În conformitate cu: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.26/16.02.2017 privind 

organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Ialomița pentru 
anul școlar 2017-2018; 

- prevederile art.11 alin.(4) lit.e) și alin.(9) din Ordonanța de Urgență nr.75/2005 
privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.24 alin.(1) și art.31 alin.(4) din Ordinul nr.5777/2016 pentru 
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învățământul 
preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizați în unitățile de 
învățământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei 
unităților de învățământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018; 

- prevederile art.61 din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și 
completările ulterioare; 
  - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) lit. a) punctul 1 din Legea 
administrației publice locale  nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
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În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1  Se desemnează în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în 
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul  Liceului 
Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2017–2018,                     
doamna Condruț Ileana. 
 

Art.2 Pe perioada mandatului, persoanele nominalizate la art. 1 vor beneficia de 
toate drepturile şi vor duce la îndeplinire atribuțiile prevăzute de legislația incidentă în 
vigoare. 
 

Art. 3 Prezenta hotărâre produce efecte de la data comunicării până la 31.08.2018. 
 

Art.4 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 şi, spre ştiință, Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Județean Ialomița. 
 

 

        PREŞEDINTE, 

                                                                     VICTOR  MORARU 

 
 
 
 

           Contrasemnează, 
          Secretarul județului Ialomița 
              Adrian-Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 173                                 Rd./Oc.  
Adoptată la Slobozia            
Astăzi 26.10.2017                                                          2 ex. 
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H O T Ă R Â R E   
privind desființarea Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap  

Neuropsihic Slobozia și înființarea Centrului de Integrare prin Terapie  
Ocupațională ”Kalina și Maria” Slobozia, județul Ialomița 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 12884 din 17.10.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa,  
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 12 din 07.02.2014 privind închiderea 
Centrului de Plasament nr. 6 Slobozia, restructurarea Centrului de Plasament nr. 2 Slobozia şi 
înfiinţarea Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia; 
 - Nota de fundamentare nr. 18556 din 20.09.2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Avizul nr. 11954/SAA/2017 al Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale - Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi; 

           - Raportul nr. 12887  din 17.10.2017  al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 13231 din 23.10.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 
şi incompatibilităţi; 
          - Raportul nr. 13304 din 24.10.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 13384 din 24.10.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie, 
       În conformitate cu: 
  - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) lit. a) punctul 2 din Legea administraţiei 
publice locale  nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Complexul de Servicii 
Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia, situat în municipiul Slobozia, cartierul 
Bora, strada Prelungirea Măgurii, nr. 3-5, se desfiinţează.  
 (2) Cu aceeași dată, se înfiinţează Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională 
”Kalina și Maria” Slobozia, judeţul Ialomiţa, situat în municipiul Slobozia, cartierul Bora, strada 
Prelungirea Măgurii, nr. 3. 
 (3) Căsuţa de tip familial ”Vlăduţ”, având o capacitate de 12 locuri, va funcţiona în 
structura Serviciului pentru Căsuţe de tip familial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa. 
 (4) Capacitatea maximă a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională ”Kalina și 
Maria” Slobozia este de 36 de locuri, din care 18 locuri pentru clădirea ”Kalina” și 18 locuri 
pentru clădirea ”Maria”. 
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 Art.2 (1) Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională ”Kalina și Maria” Slobozia, 
judeţul Ialomiţa, înfiinţat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa, funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, oferind servicii de 
ocrotire, protecţie și asistenţă socială persoanelor adulte cu handicap găzduite în căsuţele de 
tip familial „Kalina” și „Maria”. 
 (2) Tot personalul încadrat la căsuţele de tip familial ”Kalina” și ”Maria” și șeful 
Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia se preia în 
structura Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională ”Kalina și Maria” Slobozia prevăzut 
la art. 1 alin. (2) din prezenta hotărâre.  
 (3) Personalul angajat în cadrul căsuţei de tip familial ”Vlăduţ” se preia în structura 
Serviciului pentru Căsuţe de tip familial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Ialomiţa. 
 
 Art.3 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare al Centrului de Integrare prin 
Terapie Ocupaţională ”Kalina și Maria” Slobozia, judeţul Ialomiţa, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
  Art.4 Cheltuielile ocazionate de funcţionarea Centrului de Integrare prin Terapie 
Ocupaţională ”Kalina și Maria” Slobozia, judeţul Ialomiţa sunt asigurate din bugetul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa pentru anul 2017, în limita 
prevăzută de acesta. 
 
        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 se va comunica spre 
ducere la îndeplinire Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi, 
spre ştiinţă, Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu,  urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind revocarea dreptului de folosință gratuită transmis Asociației Comunelor  
din România – Filiala Ialomița asupra unui spațiu situat în imobilul din Slobozia,                  

str. Răzoare, nr.3, proprietatea publică a județului Ialomița 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 12744 din 16.10.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Adresa nr. 9 din 03.10.2017  a Asociaţiei Comunelor din România – Filiala 
Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 12745 din 16.10.2017 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 13232 din 23.10.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 13237 din 23.10.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

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

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

- prevederile art.874 alin.(3) coroborate cu art.869 din Codul Civil al României;  
- prevederile art. 3 alin.(2) lit.b) din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa             

nr. 96/15.12.2016 privind darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unui spaţiu 
în suprafaţă de 17,66 mp situat la etajul 1 al imobilului din Slobozia, str. Răzoare, nr.3, 
proprietatea publică a judeţului 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(1) Se revocă dreptul folosinţă gratuită transmis Asociaţiei Comunelor din 
România – Filiala Ialomiţa asupra unui spaţiu situat la etajul 1 al imobilului din 
Slobozia, str. Răzoare, nr.3, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa. 

(2) Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 96/15.12.2016 privind darea în folosinţă gratuită, pe 
termen limitat, a unui spaţiu în suprafaţă de 17,66 mp situat la etajul 1 al imobilului 
din Slobozia, str. Răzoare, nr.3, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa.  
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         Art.2 Predarea – preluarea spaţiului menţionat la art.1, se face pe bază de 
proces-verbal de predare-preluare  încheiat între Consiliul Judeţean Ialomiţa și 
Asociaţia Comunelor din România – Filiala Ialomiţa, în termen de 5 de zile lucrătoare 
de la data comunicării prezentei hotărâri. 
 
        Art.3  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 

 
          Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată Asociaţiei Comunelor din România – Filiala Ialomiţa și Direcţiei Achiziţii și 
Patrimoniu, spre ducere la îndeplinire, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind reglementarea situației juridice  a imobilului situat în Municipiul Fetești,                       

str. Ceahlăului, nr.1-3 și a terenului aferent, proprietatea publică a județului Ialomița 
 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 13149 din 20.10.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Adresa nr. 2266447 din 06.10.2017 a Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Giurgiu; 
 - Adresa nr. 10687 din 18.10.2017 a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul 
Fetești; 
 - hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46/26.09.2016 privind revocarea 
dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Fetești  asupra unor bunuri 
proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, și darea acestora în administrarea Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia; 
 - Raportul nr. 13150 din 20.10.2017 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 13233 din  23.10.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 13238 din 23.10.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 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; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române; 

- prevederile art.874-875 din Codul Civil al României, 
 - prevederile anexei nr. 1, poziţia 47 din Hotărârea Guvernului nr.1224/2001 
pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a 
Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - 
S.A., 
 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 revocă dreptul de administrare acordat Liceului Tehnologic Special ”Ion 
Teodorescu” Slobozia  prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46/26.09.2016. 
asupra unor spaţii proprietate publică a judeţului Ialomiţa. 
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Art.2 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Inspectoratul Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Giurgiu, pentru desfășurarea activităţilor specifice ale Sectorului 
Poliţiei de Frontieră Fetești, a unor spaţii în suprafaţă de 243,48 mp situate la etajul 1 și 
demisolul imobilului din Municipiul Fetești, str. Ceahlăului, nr.1-3, proprietatea publică a 
judeţului Ialomiţa, identificate în anexele nr.1-2. 

 

Art.3 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Fetești, pentru desfășurarea activităţilor specifice ale Poliţiei 
Locale a Municipiului Fetești şi Compartimentului Protecţie Civilă P.S.I., a unor spaţii în 
suprafaţă de 132,20 mp situate la etajul 1 și demisolul imobilului din Municipiul Fetești, 
str. Ceahlăului, nr.1-3, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, identificate în anexele 
nr. 1 și 2. 

 

Art.4 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Fetești a terenului în suprafaţă de 399,70 mp aferent imobilului 
din Municipiul Fetești, str. Ceahlăului, nr.1-3, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa și 
a împrejmuirii de 75 ml. 

  
Art.5 Transmiterea în folosinţă gratuită a bunurilor menţionate la art.1-4 se face 

pe termen limitat, până la data de 26.10.2021. 
 

   Art.6(1) Titularii dreptului de folosinţă gratuită a spaţiilor 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 tuturor utilităţilor (apă, canal, energie electrică şi 
termică, salubritate, etc.) de care beneficiază;  

d) să respecte normele de prevenire și stingere a incendiilor, de igienă a spaţiilor 
alocate; 
         (2)Dreptul de folosinţă gratuită 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; 
 

          Art.7 Predarea – preluarea bunurilor care se dau în folosinţă gratuită potrivit 
art.1-4, se face pe bază de protocol încheiat în termen de 15 de zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

 

Art.8 Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         

Art.9 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46/26.09.2016 privind revocarea 
dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Fetești  asupra unor bunuri 
proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, și darea acestora în administrarea Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, se abrogă. 
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Art.10 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoştinţă publică. 
 

           Art.11 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Fetești, Inspectoratului 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorului Poliţiei de Frontieră Fetești, Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia și Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, spre 
ducere la îndeplinire, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                                          Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind  asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea înfiinţării  

societăţii comerciale „S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.” 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 13135 din 20.10.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa 
 Examinând: 
 - Raportul comun nr. 13136 din 20.10.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu și 
Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 13234 din 23.10.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 13305 din 24.10.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 13178 din 23.10.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 - Raportul nr. 13239 din 23.10.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 13385 din 24.10.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie, 
 - Rapoartele Comisiei de validare nr. 13514 – 13517 din 26.10.2017, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 17, art. 91 alin. (2) lit. b) şi d), alin. (5) pct.12,  alin.(6) lit.c) și 
art.92 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

- prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societăţile; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
           - prevederile art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 1881și urm. din Codul Civil al României; 
 - prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - dovada nr. 24069 la data de 29.08.2017 privind disponibilitatea și rezervarea 
firmei emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, 
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În temeiul prevederilor 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 asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea 
înfiinţării societăţii comerciale “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”, 
organizată ca societate pe acţiuni, persoană juridică română, cu sediul în România, 
judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, șos. Slobozia-Călărași, Km.3, având un patrimoniu 
ce reprezintă capitalul social de 1.500.000 lei. 
 (2) Obiectul principal de activitate al societăţii comerciale                                          
“S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.” este reprezentat de ”cod CAEN 4211 
- Lucrări de construcţii a drumurilor și autostrăzilor”. 
 (3) “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.” este administrată potrivit 
sistemului unitar, reglementat de Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 (4) “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.” este titulară a codului unic 
de înregistrare și a contului deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Slobozia. 
 
 Art.2  Se aprobă în numele şi în interesul judeţului Ialomiţa participarea la 
capitalul social al “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.” cu un aport în 
numerar în valoare de 1.350.000 lei, reprezentând  90 % din capitalul social. 
 
 Art.3 Se aprobă Actul Constitutiv al “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI 
S.A.” în forma prevăzută în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
 
 Art.4 Se împuterniceşte domnul Victor MORARU, Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, cetăţean român, născut la data de 24.11.1967 în localitatea Traian judeţul 
Ialomiţa, domiciliat în Orașul Amara, str. Al. I. Cuza, bl. A, sc. C, ap.4, judeţul Ialomiţa, 
posesor al CI seria SZ nr. 290912 eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 12.01.2011, să 
semneze, în numele şi pe seama judeţului Ialomiţa, Actul Constitutiv al “S.C. 
INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”, inclusiv alte documente necesare 
înfiinţării societăţii solicitate de autorităţile competente. 
 

Art.5(1) Se desemnează în calitate de primi membri ai Adunării Generale a 
Acţionarilor la “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”, ca reprezentanţi ai 
judeţului Ialomiţa, pentru o perioadă egală cu cea de exercitare a funcţiei de consilier 
judeţean,  următorii : 

a) Doamna Condruţ Ileana, cetăţean român, născută la data de 27.04.1954 în 
localitatea Munteni-Buzău,  judeţul Ialomiţa, domiciliată în Slobozia, b-dul 
Matei Basarab, nr.37, bl. J1, sc. A, ap.27, judeţul Ialomiţa, posesor al CI seria SZ 
nr. 299769 eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 09.05.2011; 
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b) Domnul Ianc Ion - Octavian, cetăţean român, născut la data de 29.08.1984  în 
localitatea Călăraşi,  judeţul Călăraşi, domiciliat în Slobozia, str. Rovine, nr.16, 
bl. 24 sc. A ap.6, judeţul  Ialomiţa, posesor al CI seria SZ nr. 402695 eliberată de 
SPCLEP Slobozia  la data de 27.08.2014. 

(2) Activitatea membrilor Adunării Generale a Acţionarilor a                                           
“S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.” nu este remunerată.   

 
Art.6(1) Se desemnează în calitate de primi membri ai Consiliului de administraţie 

al “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”, ca reprezentanţi ai judeţului 
Ialomiţa, pentru un mandat ce nu poate depăși 2 (doi) ani, următorii : 

a) Domnul Pirpiliu Marius - Romeo, cetăţean român, născut la data de 
31.07.1981, în localitatea Slobozia,  judeţul Ialomiţa, domiciliat în Slobozia,             
Ale. Castanilor, nr.3,  bl. V4, sc. E, ap.16, judeţul Ialomiţa, posesor al CI seria                  
SZ nr.340115 eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 24.08.2012; 

b) Domnul Stoian Daniel - Remus, cetăţean român, născut la data de 13.03.1984, 
în localitatea Dumbrăveni,  judeţul Vrancea, domiciliat în Popeşti - Leordeni, 
Drm. Fermei, nr.77E,  , sc.1, ap.2, judeţul Ilfov, posesor al CI seria                                     
SZ  nr. 280285 eliberată de SPCLEP Jilava la data de 12.04.2011. 

 (2) Administratorii pot fi revocaţi de către Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, în condiţiile legii. 

 
Art.7 Se desemnează în calitate de director al  “S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI 

ȘI PODURI S.A.” , cu un mandat până la 31.10.2020,  domnul Stoian Daniel - Remus, 
cetăţean român, născut la data de 13.03.1984, în localitatea Dumbrăveni,  judeţul 
Vrancea, domiciliat în Popeşti - Leordeni, Drm. Fermei, nr.77E,  , sc.1, ap.2, judeţul Ilfov, 
posesor al CI seria  SZ  nr. 280285 eliberată de SPCLEP Jilava la data de 12.04.2011. 

 
Art.8 Se desemnează în calitate de auditor statutar al “S.C. INFRASTRUCTURĂ 

DRUMURI ȘI PODURI S.A.”, pe o perioadă de 3 ani, domnul Preda Silviu, cetăţean 
român, născut la data de 11.06.1972 în localitatea Slobozia,  judeţul Ialomiţa, domiciliat 
în Slobozia, str. Dorobanţi, nr.10, bl. 42,  sc. A, ap. 13, judeţul Ialomiţa, posesor al CI       
seria SZ nr. 333533 eliberată de SPCLEP Slobozia la data de 13.06.2012. 

  
Art.9 Se împuterniceşte dl. Dogaru Iulian-Grigorin,  cetăţean român, născut la data 

de 17.07.1975 în localitatea Tătăruşi, judeţul Iaşi, domiciliat în Slobozia, str. Matei 
Basarab, bl. G, sc. C, ap. 9, judeţul Ialomiţa posesor al C.I. seria  SZ, nr. 456378, eliberată 
de SPCLEP Slobozia la data de 08.07.2016, să îndeplinească procedurile prevăzute de 
lege pentru înmatricularea  S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A. la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa. 
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Art.10 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.4-9 și direcţiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, şi spre știinţă Primăriei Municipiului 
Slobozia , urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
                  
 
 

PREŞEDINTE 

VICTOR MORARU 

                                                                                                      
 
 

 
                                                                                                              Contrasemnează 
                                                                                                                 Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                                                                                                                   Adrian-Robert IONESCU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 177                                                                                   Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                               
Astăzi 26.10.2017                                                                                                                                                                                2ex        
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor 
indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței 

energetice în clădirile Centrului de Asistență Medico –Socială Fierbinți Târg” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.13115  din 20.10.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
- Raportul nr. 13116  din 20.10.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 -    Raportul nr. 13240 din 23.10.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 13306 din 24.10.2017 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

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

2013-2020;  
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1- Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B- Clădiri publice, din cadrul Programului Operaţional Regional  
2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadrul 
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1(1) Se aprobă documentaţia tehnico – economică, faza D.A.L.I. pentru 
obiectivul de investiţii „Creșterea eficienţei energetice în clădirile Centrului de Asistenţă 
Medico –Socială Fierbinţi Târg”, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  
 (2) Se aprobă Descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul nominalizat în      
alin. (1), prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, actualizaţi, la obiectivul de 
investiţii „Creșterea eficienţei energetice în clădirile Centrului de Asistenţă                    
Medico –Socială Fierbinţi Târg”, după cum urmează : 

 
a) valoarea totală a investiţiei : 2.193.806,74  lei cu TVA, din care  
      Construcţii Montaj (C+M)      1.127.360,71 lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie :                          6 luni. 

 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe şi 
Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

P R E Ş E D I N T E 

VICTOR MORARU 

 

 
                                                          Contrasemnează, 

                                                                                                 Secretarul județului Ialomița 
               Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 

Nr. 178                                                                                                                  Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                  TGV 
Astăzi  26.10.2017                                                                                                                                                             2 ex. 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile  

Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți Târg”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 13113 din 20.10.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 13114 din 20.10.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 13241 din 23.10.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 13307 din 24.10.2017 al Comisiei economico – financiare şi agricultură, 
În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 

2013-2020;  
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei 
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – 
Clădiri Publice, din cadrul Programului Operaţional Regional  2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 178 din 26.10.2017  privind 
aprobarea documentaţiei tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico 
– economici  pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienţei energetice în clădirile Centrului 
de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg”; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1(1) Se aprobă realizarea Proiectului „Creșterea eficienţei energetice în clădirile 
Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg” pentru obţinerea finanţării din fonduri 
europene prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de 
investiţii 3. 1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în 
sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri Publice. 
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 (2) Pe durata realizării proiectului și a implementării acestuia se vor respecta 
prevederile legislaţiei comunitare și naţionale în domeniul egalităţii de șanse, nediscriminării, 
protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice și ajutorului de stat. 
  

Art.2(1) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum 
de 2.193.806,74 lei cu TVA. 

(2) Se aprobă contribuţia proprie a Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg 
la finanţarea proiectului, în valoare de 43.876,13 lei, reprezentând 2% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului și 0 lei cheltuieli neeligibile. 
            (3) Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg va asigura toate resursele 
financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a 
cheltuielilor din instrumente structurale. 

(4) Contribuţia Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg și costurile 
neeligibile prevăzute la alin. 1și 2 sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevăzut în 
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 
 Art.3 Se împuternicește domnul Teodorescu Daniel – Directorul Centrului de Asistenţă 
Medico-Socială Fierbinţi Târg să semneze documentaţia aferentă proiectului, în situaţiile 
menţionate de Ghidul Solicitantului, precum și Declaraţia de angajament prevăzută în anexa 
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.5 Directorul Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg și direcţiile din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre, care va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, urmând 
să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 
 
 

Contrasemnează, 
Secretarul județului Ialomița 

Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
Nr. 179                                                                                                                              Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                              HAM 
Astăzi 26.10.2017                                                                                                                                                           3 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.35/22.09.2016 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 
Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400”, cu modificările ulterioare 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.13151 din 20.10.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35/22.09.2016 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – 
Km 35+400”, cu modificările ulterioare; 
 - Adresa  nr.12380 din 10.10.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene; 
 - Raportul nr. 13152 din 20.10.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 13308 din 24.10.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 13242 din 23.10.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile  Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                           
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat; 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii; 
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 - prevederile art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa                                  
nr. 35/22.09.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 
Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400”, litera a) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 

”a)  valoarea totală a investiţiei : 83.912.508,93 lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 76.011.463,35 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre” 

 

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

 

Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

    PREŞEDINTE,  
 

   VICTOR MORARU 
 
 
 

    Contrasemnează 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
Nr. 180                                                                                                                                                                         Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                DIG 
Astăzi 26.10 .2017                                               2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/20.10.2016  

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.)  
şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii  

„Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulniţa-Cosâmbești-Mărculești  
Km 57+000 – Km 84+000”, cu modificările ulterioare 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.13153  din 20.10.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/20.10.2016 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion  
Ghica-Ciulniţa-Cosâmbești-Mărculești  Km 57+000 – Km 84+000”, cu modificările 
ulterioare; 
 - Adresa  nr.12458 din 10.10.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene; 
 - Raportul nr. 13154 din 20.10.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 13309 din 24.10.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 13243 din 23.10.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile  Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat; 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 
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 - prevederile art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I La articolul 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/20.10.2016 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201 
Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulniţa-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000”, cu 
modificările ulterioare,  litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

”a)  valoarea totală a investiţiei : 32.821.644,70 lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 29.593.193,70 lei cu TVA, potrivit Devizului General prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 

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

 

Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

    PREŞEDINTE,  
 

   VICTOR MORARU 
 

 
     Contrasemnează 

    Secretarul judeţului Ialomiţa 
      Adrian Robert IONESCU 

 

 
 
 
Nr. 181                                                                                                                                                       Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                  DIG 
Astăzi 26.10 .2017                           2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 125/31.07.2017  

privind aprobarea cofinanţării pentru obiectul de investiţii finanţat prin  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2  

Coșereni-Axintele-Orezu  Km 0+000 – Km 35+400” 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.13157 din 20.10.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 125/31.07.2017 privind aprobarea 
cofinanţării pentru obiectul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 
35+400”; 
 - Adresa  nr.12380 din 10.10.2017 și nr.12445 din 10.10.2017  a Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene; 
 - Raportul nr. 13158 din 20.10.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 13311 din 24.10.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 13245 din 23.10.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
  - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35/22.09.2016 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – 
Km 35+400”, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii si 
sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
pentru judeţul Ialomiţa, în perioada 2017 - 2020, 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                       
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat; 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
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 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) 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. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 
19.01.2017, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 125/31.07.2017 privind 
aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 
0+000 – Km 35+400”,  articolul 1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
”Art.1  Se aprobă cofinanţarea obiectivului de investiţii finanţat prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 Coșereni-Axintele-
Orezu Km 0+000 – Km 35+400”, cu suma de 2.715.679,89 lei.” 

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

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

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

 

 
    PREŞEDINTE,  

 

   VICTOR MORARU 
 
 
 
 

        Contrasemnează 
     Secretarul judeţului Ialomiţa 

      Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 124/31.07.2017  

privind aprobarea cofinanţării pentru obiectul de investiţii finanţat prin  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești- 

Ion Ghica-Ciulniţa-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.13159 din 20.10.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 124/31.07.2017 privind aprobarea 
cofinanţării pentru obiectul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulniţa-Cosâmbești-Mărculești 
Km 57+000 – Km 84+000”; 
 - Adresa  nr.12458 din 10.10.2017 și nr. 12864 din 17.10.2017 a Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene; 
 - Raportul nr.  din 13160 din 20.10.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr.13312 din 24.10.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 13246 din 23.10.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
  - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53 din 20.10.2016 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion 
Ghica-Ciulniţa-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000”, cu modificările 
ulterioare; 

- prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii si 
sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
pentru judeţul Ialomiţa, în perioada 2017 - 2020, 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                       
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat; 
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- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 

2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) 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. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 
19.01.2017, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 124/31.07.2017 privind 
aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulniţa-Cosâmbești-
Mărculești Km 57+000 – Km 84+000”,  articolul 1) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

 

”Art.1  Se aprobă cofinanţarea obiectivului de investiţii finanţat prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica –    
Ciulniţa – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”,                                           
cu suma de 1.184.586,40 lei.” 

 

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

 

Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE, 

 

   VICTOR MORARU 
 

 
 

Contrasemnează 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 
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