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H O T Ă R Â R E 

privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, 
a mandatului de consilier judeţean al domnului Miclea Dan 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Demisia domnului Miclea Dan din funcţia de consilier judeţean, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 1652 din 29.02.2016; 
 - 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 : 
 - Referatul nr. 1804 din 03.03.2016 al Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa şi al Secretarului Judeţului Ialomiţa, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.9 alin.(2) lit.a), art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, 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 Ia act de demisia domnului Miclea Dan din funcţia de consilier judeţean, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 1652 din 29.02.2016. 
  
 Art.2 Constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale,                   
a mandatului de consilier judeţean al domnului Miclea Dan, ca urmare a demisiei. 
  
 Art.3 Declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Miclea Dan – propus 
de Partidul Social Democrat, ales pe lista electorală a Uniunii Social Liberale. 
  
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
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 Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa, 
spre ştiinţă, domnului Miclea Dan şi Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană 
Ialomiţa. 
 
 

        p. PREŞEDINTE                                                       Contrasemnează 
                                                                               Secretarul judeţului Ialomiţa 

                   VICEPREŞEDINTE                                              Adrian Robert IONESCU 
                    Ştefan  MUŞOIU 
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H O T Ă R Â R E 
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului de consilier judeţean al domnului Sitaru Nicolae 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Demisia domnului Sitaru Nicolae din funcţia de consilier judeţean, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 1689 din 01.03.2016; 
 - 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 : 
 - Referatul nr. 1805 din 03.03.2016 al Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa şi al Secretarului Judeţului Ialomiţa, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.9 alin.(2) lit.a), art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, 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 Ia act de demisia domnului Sitaru Nicolae din funcţia de consilier judeţean, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 1689 din 01.03.2016. 
  
 Art.2 Constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale,                   
a mandatului de consilier judeţean al domnului Sitaru Nicolae, ca urmare a demisiei. 
  
 Art.3 Declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Sitaru Nicolae – propus 
de Partidul Democrat Liberal, ales pe lista electorală a Alianţei pentru Ialomiţa. 
  
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
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Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa, 
spre ştiinţă, domnului Sitaru Nicolae şi Partidului Naţional Liberal – Organizaţia 
Judeţeană Ialomiţa. 
 
 
 

        p. PREŞEDINTE                                                       Contrasemnează 
                                                                               Secretarul judeţului Ialomiţa 

                   VICEPREŞEDINTE                                              Adrian Robert IONESCU 
                    Ştefan  MUŞOIU 
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H O T Ă R Â R E 
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Tudor George 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20 din 23.03.2016 privind încetarea de 
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al 
domnului Miclea Dan; 
 -Procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor 
şi atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Judeţean Ialomiţa,                     
din 10 Iunie 2012, al Circumscripţiei Electorale nr. 23 Ialomiţa; 
 -Adresa Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Ialomiţa nr.33 din 
02.03.2016 prin care se confirmă că domnul Tudor George este membru al acestui 
partid, 

- 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, 

- Procesul–verbal nr.2537 din 23.03.2016 al Comisiei de validare şi rezultatul 
votului liber exprimat de majoritatea consilierilor  judeţeni  prezenţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.31 alin.3, art.31^1 şi art.90 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.9 alin.(2) lit. a din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor 
locali, 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 validează mandatul de consilier judeţean al domnului Tudor George – 
propus de Partidul  Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Ialomiţa, ales supleant pe 
lista electorală a Uniunii Social Liberale. 
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Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi, la instanţa de 

contencios administrativ, în 5 zile de la adoptare, iar în cazul celor absenţi de la şedinţă, 
în 5 zile de la comunicare. 
  

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa, 
spre ştiinţă, persoanei nominalizate la art.1 şi Partidului Social Democrat – Organizaţia 
Judeţeană Ialomiţa. 
 

        p. PREŞEDINTE                                                       Contrasemnează 
                                                                               Secretarul judeţului Ialomiţa 

                   VICEPREŞEDINTE                                              Adrian Robert IONESCU 
                    Ştefan  MUŞOIU 
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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 33/30.06.2012  
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița  

pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr.2035 din 11.03.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa cu atribuţii temporar delegate; 
- Hotărârea  Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20 din 23.03.2016  privind  

încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
judeţean al domnului Miclea Dan; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 22 din 23.03.2016 privind 
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Tudor George;  

- 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.2036 din 11.03.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare;  
- Raportul nr.2427  din 21.03.2016 al Comisiei juridice şi de disciplină, 
În conformitate cu:  
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Ialomiţa aprobat prin Hotărârea nr. 52/29.08.2008, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 33 din 30.06.2012 
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe 
principalele domenii de activitate; 

- prevederile art. 54 şi art. 98 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 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 33/30.06.2012 privind 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe 
principalele domenii de activitate, se modifică   după cum urmează: 

* la art. 2, pct. 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 5. Comisia pentru muncă, sănătate, asistență socială şi familie : 

- Condruţ Ileana  
- Vasilache Aurel  
- Nunu Ion  
- Tudor George 
- Maftei Gică  
- Andriescu Adrian 
 - Florea Romeo 

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

comunicării.  
 

Art. 3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată domnului Tudor George şi Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie a Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
  
            

        p. PREŞEDINTE                                                       Contrasemnează 
                                                                               Secretarul Județului Ialomița 

                   VICEPREŞEDINTE                                              Adrian Robert IONESCU 
                    Ştefan  MUŞOIU 
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H O T Ă R Â R E 
privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1 din 30.06.2012 

 privind alegerea Comisiei  de validare a Consiliului Judeţean Ialomiţa 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.1808 din 03.03.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa cu atribuţii temporar delegate; 

- Hotărârea  Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20 din 23.03.2016  privind  
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
judeţean al domnului Miclea Dan, 

- 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, 
 - procesul verbal nr.2538 din 23.03.2016 al Comisiei de validare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 -  Raportul  nr.1809 din 03.03.2016 al  Direcţiei  Coordonare  Organizare; 

- Raportul nr.2428  din 21.03.2016 al Comisiei juridice şi de disciplină; 
  - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1 din 30.06.2012 privind alegerea 
Comisiei  de validare a Consiliului Judeţean Ialomiţa , 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 31, alin. (2)  şi art.90 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  Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1 din 30.06.2012 privind 
alegerea Comisiei  de validare a Consiliului Judeţean Ialomiţa se modifică în sensul că 
domnul Vasilache Aurel - consilier judeţean, se alege membru al Comisiei de validare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmare încetării mandatului de consilier judeţean al 
domnului Miclea Dan.  
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Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

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

comunicată domnului Vasilache Aurel şi Comisiei de validare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 

 

 

 

        p. PREŞEDINTE                                                       Contrasemnează 
                                                                               Secretarul judeţului Ialomiţa 

                   VICEPREŞEDINTE                                              Adrian Robert IONESCU 
                    Ştefan  MUŞOIU 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 2114 din 14.03.2016 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. 2206 din 15.03.2016 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei 
Investiţii şi Servicii Publice;  
 - Raportul nr.2404 din 21.03.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială 
şi familie; 

- Raportul nr. 2429 din 21.03.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 
incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 2394 din 21.03.2016 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 2389 din 21.03.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr. 2390 din 21.03.2016 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 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 
       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14/27.01.2016 privind 
adoptarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016; 

 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 2016, pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 
107.491,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 150.148,00 mii lei cu un deficit de 42.657,00 mii lei, 
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deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent în limita sumei de 43.465,00 mii lei 
potrivit pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 43.465,00 mii lei ca 
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu. 

 
Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii al 

instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2016, pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni , în sumă de 1.252,00 mii lei, atât la 
venituri cât și la cheltuieli, potrivit pct. II din anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
 Art. 3 Influenţele prevăzute la art. 1 şi 2 sunt detaliate în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 

Art. 4 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului 
judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza programelor, programul de investiţii publice, fondul 
salariilor de bază şi în  bugetul general consolidat, pe anul 2016. 

 
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 Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu atribuţii temporar 
delegate. 

 
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 şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

p.PREŞEDINTE 
            VICEPREȘEDINTE              Contrasemnează 

                       Ștefan MUȘOIU                 Secretarul judeţului Ialomiţa                                        
                                                                                            Adrian Robert IONESCU 

                
  
 
 

Nr.25                          Rd/Oc 
Adoptată astăzi 23.03.2016                                                                                                 HAM 
La Slobozia                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al   
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,  pe anul 2016  

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 1561 din 25.02.2016 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: 
 - Nota de fundamentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, transmisă cu adresa nr. 
1473 din 12.02.2016; 
 - Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia      nr. 2 
din 17.02.2016 de avizare a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia pe anul 2016; 

 - Raportul  nr. 1562 din 25.02.2016 al Direcţiei Buget Finanţe;  
 - Raportul nr. 2405 din 21.03.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi 

familie; 
- Raportul nr. 2430 din 21.03.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 

incompatibilităţi;   
- Raportul nr. 2395 din 21.03.2016 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

 În conformitate cu : 
 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 19 alin. (1) și art. 58 alin. (1) lit. c) 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.(6) lit. b) 

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

 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 privind aprobarea 
bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2016; 

 - prevederile Legii nr. 339/2015  privind bugetul de stat pe anul 2016, 
 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 bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, 

pe anul 2016, pe secţiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, la venituri în sumă de 
34.387,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 36.576,00 mii lei, cu un deficit de 2.189,00 mii lei, deficit ce 
va fi acoperit din excedentul anului 2015, potrivit anexelor 1, 2 și 3. 

 
Art. 2 Se aprobă utilizarea din excedentului anului precedent în sumă de 2.189,00 mii lei, ca 

sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare suma de 2.132,00 mii lei și ca sursă de 
finanţare a secţiunii de dezvoltare suma de 57,00 mii lei. 

 
Art. 3 Se aprobă Programul de investiţii publice pe anul 2016, potrivit anexei nr. 4.  
 
Art. 4 Se aprobă numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2016, 

potrivit anexei nr. 5 
 
Art. 5 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 6 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia în bugetul general consolidat al judeţului Ialomiţa , pe anul 2016. 

 
Art. 7 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. 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 

Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate Consiliului Judeţean Ialomiţa și 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 
             p. PREŞEDINTE,                   

                       VICEPREȘEDINTE                                                                  Avizat pentru legalitate 

                         Ștefan MUȘOIU                                           Secretarul  judeţului Ialomiţa 
                                Adrian –Robert IONESCU 

 
 

 
 
Nr.26                          Rd/Oc 
Adoptată astăzi 23.03 .2016                                                                                                 TGV 
La Slobozia                       2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  

nr. 31/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor  
publice din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa,  

cu modificările și completările ulterioare 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 2015 din 10.03.2016 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, 
 - anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/29.05.2013 privind 
aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare, 
 Examinând: 
 - Raportul  nr.  2019 din 10.03.2016 al Direcţiei Buget Finanţe ; 

- Raportul nr. 2396 din 21.03.2016 al Comisiei economico – financiare și agricultură; 
 - Raportul nr. 2406 din 21.03.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi 
familie; 
 - Raportul nr. 2431 din 21.03.2016 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. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și 
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; 
 - prevederile Ordinului MDRAP nr. 63/2014 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. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice;  
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 57/2015 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare; 
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- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 privind 

aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016; 
 - prevederile art. 80 și 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 și completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1(1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/29.05.2013 privind 

aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează:  

a) postul de la poziţia 19 din statul de funcţii (ID post 274313), de consilier, clasa I, grad 
profesional principal se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 
Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic Coordonare Organizare, Compartiment 
Coordonare Organizare; 

b) postul de la poziţia 20 din statul de funcţii (ID post 274314), de consilier, clasa I, grad 
profesional principal se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 
Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic Coordonare Organizare, Compartiment 
Coordonare Organizare; 

c) postul de la poziţia 40 din statul de funcţii (ID post 274335), de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul 
Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, 
Compartiment Buget Contabilitate;  
     (2) Se aprobă statul de funcţii actualizat al Consiliului Judeţean Ialomiţa, potrivit 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 Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
p.PREŞEDINTE   

                      VICEPREȘEDINTE                      Contrasemnează 
                    Ștefan MUȘOIU                  Secretarul judeţului Ialomiţa, 

        Adrian Robert IONESCU 
           

   
 
 

Nr. 27                                                                         Rd/Oc                                                                                                              
Adoptată la Slobozia             TGV 
Astăzi 23.03.2016   
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei  şi  statului de funcţii  ale  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa  
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 2115 din 14.03.2016 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. 2020 din 10.02.2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Anexa nr.16 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa; 

- Raportul  nr. 2130 din 14.03.2016 al Direcţiei Buget Finanţe ; 
 - Raportul nr.2397 din 21.03.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 2407 din 21.03.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 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 asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare, 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 organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială pentru 
Protecţia Copilului Ialomiţa, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
  
 Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială pentru 
Protecţia Copilului Ialomiţa, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
 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 Generale de Asistenţă Socială pentru 
Protecţia Copilului Ialomiţa şi direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa . 

 
 
          p.PREŞEDINTE 

            VICEPREȘEDINTE 
Contrasemnează 

                      Ștefan MUȘOIU      Secretarul judeţului Ialomiţa                                        
                                                                                  Adrian Robert IONESCU          

        
  
 

 
 
 

 
Nr.28                          Rd/Oc 
Adoptată astăzi 23.03.2016                                                                                                                HAM 
La Slobozia                       2 ex. 
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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. 2113 din 14.03.2016 a Vicepreședintelui 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, 
 - adresa și Nota de fundamentare nr. R11650 din 03.03.2016 ale Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slobozia; 
 Examinând: 
 - Raportul  nr. 2116 din 14.03.2016 al Direcţiei Buget Finanţe; 

- Raportul nr. 2398 din 21.03.2016 al Comisiei economico – financiare și 
agricultura; 
 - Raportul nr. 2408 din 21.03.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - Raportul nr. 2432 din 21.03.2016 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 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare; 

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

- prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 
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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. ___ din 23.03.2016 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe 
anul 2016, 

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. 

 
                    p. PREŞEDINTE,  
              
                  VICEPREŞEDINTE                                                  Avizat pentru legalitate  
                     Ştefan MUŞOIU                                             Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                   Adrian Robert IONESCU 

 
 

 
 
 

Nr.29                                                                         Rd/Oc                                                                                                              
Adoptată la Slobozia             TGV 
Astăzi 23.03.2016             
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi 

Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2016 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  

 - Expunerea de motive nr. 1472 din 23.02.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa,cu atribuţii temporar delegate. 

- 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.1473 din 23.02.2016 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei 

Coordonare Organizare;  
- Raportul nr.2433 din 21.03.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Raportul nr.2399 din 21.03.2016 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Adresa Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România înregistrată la 

Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 28/19.01.2016;  
- Adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia înregistrată la 

Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 184/08.01.2016; 
- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud 

Muntenia”, înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 28 din 25.01.2016; 
- Procesul - verbal al şedinţei Adunării Generale al Asociaţiei pentru Dezvoltarea 

Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa din data de 14.02.2014, înregistrat la Consiliul 
Judeţean Ialomiţa sub nr. 1447 din 17.02.2014 şi adresa nr.295/14.01.2014, 

În conformitate cu:  
- prevederile art.91 alin. (1) lit. e) şi alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 35 alin.(6) 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Se aprobă cuantumul cotizaţiei Consiliului Judeţean Ialomiţa la Uniunea 

Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2016, în sumă                                   
de 48.577,65 lei.  

 
Art.2 Se aprobă cuantumul contribuţiei Consiliului Judeţean Ialomiţa la Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2016, în sumă de 253.618,00 lei.  
 
Art.3 Se aprobă cuantumul cotizaţiei Judeţului Ialomiţa la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, pentru anul 2016, în sumă de 
12.000,00 lei. 

 
Art.4 Se aprobă cuantumul cotizaţiei Judeţului Ialomiţa la Asociaţia pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, pentru anul 2016, în sumă                         
de 40.000,00 lei. 

 
Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcţiilor de specialitate implicate și organismelor menţionate la art.1-4, 
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
  
        p. PREŞEDINTE                                                       Contrasemnează 
                                                                               Secretarul judeţului Ialomiţa 

                   VICEPREŞEDINTE                                              Adrian Robert IONESCU 
                    Ştefan  MUŞOIU 

 
 

 
 
 
 
Nr.30                                             
Adoptată la Slobozia                                              Rd/Oc 
23.03.2016                                                                                                                                        DIG 
                                   2 ex. 
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HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 7/14.02.2012 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 1848 din 04.03.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 - dispoziţia nr. 111 din 19.05.2015 a Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 
controlului judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu completările 
ulterioare, 

Examinând: 
- Raportul nr. 1849 din 04.03.2016 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 2434 din 21.03.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 2391 din 21.03.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 2400 din 21.03.2016 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7/14.02.2012 privind aprobarea 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico 
– economici pentru obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, 
km 52+759”; 

- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
- prevederile Regulamentului 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; 

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

- prevederile art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale                   
nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 



Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 La articolul 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa                              
nr. 7/14.02.2012, se revizuiesc indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
”Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+759”, astfel:   

 

”- valoare totală   = 4.346.999,59 lei din care  

C+M   = 3.732.676,36 lei  

 * total general realizat la 31.12.2015   = 1.727.101,75 lei 

 * total rest execuție     = 2.619.897,84 lei 

 - durată de execuţie  = 12 luni.” 

 

Art.2 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7/14.02.2012 se 
modifică în mod corespunzător. 

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

              p. PREŞEDINTE 
                                                                                                 Contrasemnează 

       VICEPREŞEDINTE                                         Secretarul județului Ialomița, 
                    Ştefan MUŞOIU                                               Adrian Robert IONESCU 
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HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 4/27.02.2009 privind 
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr. 2171 din 15.03.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 - dispoziţia nr. 111 din 19.05.2015 a Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 
controlului judiciar faţă de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu completările 
ulterioare, 

Examinând: 
- Raportul nr. 2172 din 15.03.2016 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 

 - Raportul nr. 2435 din 21.03.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 2392 din 21.03.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 4/27.02.2009 privind însușirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa; 

În conformitate cu : 
- prevederile Ordinului nr. 2828/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 

ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor 
istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările 
ulterioare; 

- prevederile Regulamentului 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; 

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

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 4/27.02.2009 privind 

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa, 
numărul curent 8 din anexă se modifică și va avea următorul cuprins :   
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Nr. 
Crt 

 
 

Nr. 
Inv. 

 
 

Cod 
clasif

. 

 
 

Denumirea 
bunului 

 
 

Elemente de identificare 

 
 

Locația 

An 
dobândir

e sau, 
după caz, 
al dării în 
folosință 

 
 

Valoare 
inventar 

 
- Lei - 

 
 

Situația 
juridică 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

8 110069 1.6.2. Biserica de 
lemn ”Sf. 
Nicolae” 

Structura pereţilor din 
lemn de stejar îmbinate, 
șarpante din lemn, 
acoperiș cu șindrilă. 
Datare 1748, înscrisă în 
lista monumentelor 
istorice la poziţia IL-II-m-
A-14075. Suprafaţă 
construită – 94 m.p. 

Slobozia  
 
 
 

1990 

 
 
 

10.590.000 

 
 
 
 
Legea 
nr. 213/ 
1998 

Teren 
aferent  
Biserica de 
lemn ”Sf. 
Nicolae” 

Suprafaţă teren = 760 
m.p. în incinta Muzeului 
Agriculturii 

Slobozia  
255.310 

 
 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 direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și 
Muzeului Agriculturii Slobozia,  spre ducere la îndeplinire, urmând a fi publicată pe             
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
     p. PREŞEDINTE, 
                                                                                                        Contrasemnează 

  VICEPREŞEDINTE                                               Secretarul județului Ialomița, 
             Ştefan MUŞOIU                                                      Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a  
Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.2207 din 15.03.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând : 

 - Raportul nr. 2208 din 15.03.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
        - Raportul nr. 2401 din 21.03.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 
incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 2402 din 21.03.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 2393 din 21.03.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - procesul verbal nr.2539 din 23.03.2016 al Comisiei de validare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.3 pct.(2) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei 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 art.91 alin.(2) lit.d) și alin.(5) lit.a) pct.12 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 numesc reprezentanţii judeţului Ialomiţa în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC 

Drumuri și Poduri SA Ialomiţa următorii : 
- Andriescu Adrian - consilier judeţean 
- Nica Ion  - consilier judeţean 
- Popescu Ionuţ - consilier judeţean 
- Tudor George - consilier judeţean 
- Andreescu Sorin - funcţionar public  
- Dogaru Iulian Grigorin - funcţionar public 
- Dobriş Ştefan - funcţionar public 
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Art.2(1) Mandatul reprezentanţilor numiţi conform art. 1) este de 4 ani. Calitatea de 

reprezentant încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul 
pierderii calităţii de consilier judeţean sau de funcţionar public ori prin revocare. 

 (2) Pe perioada mandatului, membrii Adunării Generale a Acţionarilor a SC Drumuri și 
Poduri SA Ialomiţa vor beneficia de o remuneraţie de 10 %  din indemnizaţia fixă lunară a 
directorului general. Remuneraţia se acordă pentru o singură şedinţă lunară, cu încadrarea în 
prevederile bugetare aprobate. 

 
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 

 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, spre 
ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă, SC Drumuri și Poduri SA 
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

         p.PREŞEDINTE                                                   Contrasemnează, 
                   Secretarul județului Ialomița 
        VICEPREȘEDINTE                   Adrian Robert IONESCU 
                   Ștefan MUȘOIU 
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