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Denumirea hotărârii
privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale din judeţ a sumelor pentru finanțarea
drepturilor
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masă, pe anul 2016
privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean
Ialomiţa şi Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa în vederea consolidării
activităţilor de atragere a fondurilor europene şi internaţionale
privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe
anul 2016
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului
Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2016
privind stabilirea componenței comisiei de evaluare pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru care au ca obiect
furnizarea de produse sau prestarea de servicii
privind rearondarea orașului Fierbinți-Târg și a comunelor Dridu, Maia și
Rădulești de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Urziceni la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Fierbinți-Târg
privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport
rutier S.C. N&D TRANS S.R.L. în vederea efectuării serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul
Scânteia – Iazu - Slobozia
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în
Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița,
pentru anul școlar 2016 – 2017
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în
Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu”
Slobozia, pentru anul școlar 2016 – 2017
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în
Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Ialomița, pentru anul școlar 2016 – 2017
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale din judeţ a sumelor pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor
cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6908 din 01.08.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- Situaţia nr. 8187 din 22.07.2016 a Inspectoratului Școlar Judeţean Ialomiţa;
- Raportul nr. 6909 din 01.08.2016 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 7147 din 08.08.2016 al Comisiei economico-financiare și agricultură;
- Raportul nr. 7121 din 08.08.2016 al Comisiei muncă, sănătate, asistenţă socială
și familie;
- Raportul nr.7137 din 08.08.2016 al Comisiei învăţământ, cultură, culte, tineret,
colaborarea cu societatea civilă,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 423/2016 privind repartizarea pe judeţe a
sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia
de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016;
- prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2001, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 904/2011 pentru stabilirea limitelor minime
de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
- prevederile Ordinului ministrului educaţiei și cercetării știinţifice nr. 5.036/2015
pentru modificarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional
pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de
masă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 5.574/2011;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
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- prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2016, 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,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale din judeţ a sumei de 2.167,00 mii lei, reprezentând sume pentru finanţarea
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masă, pe anul 2016, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.3 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin Direcţia Buget Finanţe, şi va fi
comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, Inspectoratului Școlar Judeţean Ialomiţa, Centrului Judeţean de
Resurse și Asistenţă Educaţională Ialomiţa și Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Victor MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian –Robert IONESCU

Nr.24
Adoptată la Slobozia
Astăzi 10.08.2016

Rd./Oc.
TGV
2 ex

Cod FP -07-06, vers.1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Ialomița și
Instituția Prefectului – Județul Ialomița în vederea consolidării activităților de
atragere a fondurilor europene și internaționale
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.6959 din 02.08.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr.6960 din 02.08.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr.7116 din 08.08.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu :
- prevederile art.91 alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020 și a Normelor de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 93/2016,
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 Protocolul de colaborare între Consiliul Judeţean Ialomiţa și
Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa în vederea consolidării activităţilor de atragere
a fondurilor europene și internaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuternicește domnul Victor MORARU, Președintele Consiliului
Judeţean Ialomiţa să semneze Protocolul menţionat la art. 1) și să desemneze, prin
dispoziţie,
reprezentanţii
Consiliului
Judeţean
Ialomiţa
în
cadrul
Comitetului de Cooperare.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
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Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată, Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Instituţiei Prefectului - Judeţul
Ialomiţa și direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul www.cicnet.ro .

PREŞEDINTE
Victor MORARU

Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr.25
Adoptată la Slobozia
Astăzi 10.08.2016

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului general
al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6906 din 01.08.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul comun nr. 6907 din 01.08.2016 al Direcţiei Buget Finanţe și al Direcţiei
Investiţii și Servicii Publice;
- Raportul nr. 7122 din 08.08.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială şi familie;
- Raportul nr. 7117 din 08.08.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 7148 din 08.08.2016 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 7138 din 08.08.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 7114 din 08.08.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu :
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f) alin.(3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c),
alin.(4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 privind
adoptarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016, 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,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2016,
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în
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sumă de 113.963,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 156.620,00 mii lei, cu un deficit de
42.657,00 mii lei, 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.
Art.2 Influenţele prevăzute la art. 1 sunt detaliate în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 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 şi în bugetul general consolidat, pe anul 2016.
Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile
subordonate, punerea în aplicare fiind asigurată Preşedintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa.
Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată direcţiilor de specialitate implicate și instituţiilor subordonate Consiliului
Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
Victor MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian –Robert IONESCU

Nr. 26
Adoptată astăzi 10.08.2016
La Slobozia

Rd/Oc
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2016

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6961 din 02.08.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;,
Examinând:
- adresa nr. 7739 din 01.08.2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia privind
rectificarea bugetului propriu;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
nr. 11 din 03.08.2016 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slobozia;
- Raportul nr. 6962 din 02.08.2016 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 7123 din 08.08.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială şi familie;
- Raportul nr. 7118 din 08.08.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 7149 din 08.08.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
În conformitate cu :
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26 din 23.03.2016 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe
anul 2016, 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 şi art. 104 alin (4) lit.b) și
alin.(6) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slobozia, pe anul 2016, la venituri în sumă de 65.730,00 mii lei, la cheltuieli în
sumă de 67.919,00 mii lei, cu un deficit de 2.189,00 mii lei, conform 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, programul de investiţii publice și fondul salariilor de bază,
pe anul 2016.
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
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.27
Adoptată astăzi 10.08..2016
La Slobozia

Rd/Oc
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind stabilirea componenței comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție
publică/acordurilor-cadru care au ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de servicii

Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6713 din 25.07.2016 a Preşedintelui Consiliului Județean
Ialomița,
Examinând:
- Raportul nr. 6714 din 25.07.2016 al Direcției Achiziții Publice;
- Raportul nr. 7119 din 08.08.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligații şi incompatibilități;
În conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 126 și urm. din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice;
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.f) din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se stabilește Comisia de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție
publică/acordurilor cadrul care au ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de
servicii, în următoarea componență:
Președinte – Lefter Paula Alexandrina – consilier, Direcția Achiziții și Patrimoniu
Membri – Preda Mirela Genina – consilier juridic, Direcția Achiziții și Patrimoniu
- Urse Viorel – consilier, Direcția Achiziții și Patrimoniu
- Coconcea Iulian – consilier , Direcția Investiții și Servicii Publice
- Dobriș Ștefan – consilier juridic, Direcția Coordonare Organizare
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Membri
de rezervă – Hristescu Marius – consilier, Direcția Achiziții și Patrimoniu
- Năstase Luminița Silvia – consilier, Direcția Achiziții și Patrimoniu
- Gheorghe Luiza Ștefania – consilier, Direcția Investiții și Servicii Publice
Art.2 Comisia de evaluare aprobată potrivit art.1 va duce la îndeplinire atribuțiile
prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare, de Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și de alte
acte normative cu aplicabilitate în domeniul achizițiilor publice.
Art.3 Se mandatează domnul Victor MORARU, Preşedintele Consiliului Județean
Ialomița, să modifice/completeze/actualizeze, prin dispoziție, componența comisiei
prevăzută la art. 1.
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art.5 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean
Ialomița.
PREŞEDINTE
Victor MORARU

Contrasemnează
Secretarul județului Ialomița,
Adrian Robert IONESCU

Nr.28
Adoptată la Slobozia
Astăzi 10.08.2016

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind rearondarea orașului Fierbinți-Târg și a comunelor Dridu, Maia și Rădulești
de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Urziceni la
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Fierbinți-Târg
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6705 din 25.07.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Adresa nr. 1555 din 19.07.2016 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Ialomiţa;
- Avizul nr. 3750377 din 25.04.2016 al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date;
- Raportul nr. 6706 din 25.07.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr.7120 din 08.08.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu :
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Fierbinţi-Târg nr. 18 din 27.04.2011;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Dridu nr. 7 din 15.07.2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Maia nr. 29 din 11.05.2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Rădulești nr. 14 din 11.05.2016;
- prevederile art.91 alin. (5) lit. a) pct. 11 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 25 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor, 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 rearondarea orașului Fierbinţi-Târg și a comunelor Dridu,
Maia și Rădulești de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Urziceni, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Fierbinţi-Târg.
(2) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Fierbinţi-Târg va
asigura, în condiţiile legii, activitatea de evidenţă a persoanelor pentru localităţile
prevăzute la alineatul 1).
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Art.2 Se reactualizează arondarea localităţilor din judeţul Ialomiţa la serviciile
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data începerii
funcţionării efective a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Fierbinţi-Târg.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată, împreună cu avizul nr. nr. 3750377 din 25.04.2016 al Direcţiei pentru
Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, spre ducere la îndeplinire,
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor Urziceni, Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor Fierbinţi-Târg şi, spre luare la cunoştinţă, Direcţiei pentru
Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Consiliilor Locale ale
localităţilor enumerate la art.1 și Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date
privind Evidenţa Persoanelor Ialomiţa.

PREŞEDINTE
Victor MORARU

Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr.29
Adoptată la Slobozia
Astăzi 10.08.2016

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în
Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, judeţul Ialomiţa,
pentru anul școlar 2016 - 2017
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6874 din 29.07.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Adresele nr. 1860 din 11.07.2016 și nr. 1935 din 25.07.2016 ale Palatului
Copiilor Slobozia, judeţul Ialomiţa;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 91 din 25.09.2015 privind
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de
administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2015 –
2016;
- Raportul nr. 6875 din 29.07.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr.7139 din 08.08.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,
tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe;
- Raportul nr. 7124 din 08.08.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială și familie;
- Procesul verbal nr. 7214 din 10.08.2016 al Comisiei de validare,
În conformitate cu:
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 15 alin. (3) și (5) din Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare
şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5567/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se desemnează doamna CHIDU TUDORIŢA în calitate de reprezentant al
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia,
judeţul Ialomiţa, pentru anul școlar 2016 - 2017.
Art.2 Pe perioada mandatului, doamna CHIDU TUDORIŢA va beneficia de toate
drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislaţia incidentă în vigoare.
Art.3 Prezenta hotărâre produce efecte în perioada 01.09.2016 – 31.08.2017.
Art.4Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică,
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă, Palatului
Copiilor Slobozia, judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Victor MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian – Robert IONESCU

Nr.31
Adoptată la Slobozia
Astăzi 10.08.2016

Rd./Oc.
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în
Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia
pentru anul școlar 2016 - 2017
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6752 din 26.07.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- Adresa nr. 2044 din 20.07.2016 a Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu”
Slobozia;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 89 din 25.09.2016 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2015 - 2016;
- Raportul nr. 6754 din 26.07.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 7140 din 08.08.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 7125 din 08.08.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială și familie;
- Procesul verbal nr. 7215 din 10.08.2016 al Comisiei de validare,
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17 din 27.01.2016 privind
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru
anul școlar 2016- 2017;
- prevederile art. 91 alin.(1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 96 alin. (2^1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5573/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
învăţământului special şi special integrat;
- prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale
nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 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,
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Ialomiţa în
Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru
anul școlar 2016 – 2017, următoarele persoane :
- Bănescu Viorel - Vivari
- Gore Mihai.
Art. 2 Pe perioada mandatului, persoanele nominalizate la art. 1 vor beneficia de
toate drepturile şi vor duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislaţia incidentă în
vigoare.
Art. 3 Prezenta hotărâre produce efecte în perioada 01.09.2016 – 31.08.2017.
Art. 4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică,
spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă, Liceului
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
Victor MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian-Robert IONESCU

Nr.32
Adoptată la Slobozia
Astăzi 10.082016

Rd./Oc.
TGV
2ex
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HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în
Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă
Educaţională Ialomiţa, pentru anul școlar 2016 - 2017
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6753 din 26.07.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
- Adresa nr. 994 din 28.06.2016 a Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă
Educaţională Ialomiţa;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 90 din 25.09.2015 privind
desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie
al Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa, pentru anul
școlar 2015 - 2016;
- Raportul nr. 6755 din 26.07. 2016 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 7141 din 08.08.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,
tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe;
- Raportul nr.7126 din 08.08.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială și familie;
- Procesul verbal nr. 7216 din 10.08.2016 al Comisiei de validare,
În conformitate cu:
- prevederile art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 91 alin.(1) lit. d) și alin. (5) lit. a) pct. 1 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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HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se desemnează domnul Badea Neculai în calitate de reprezentant al
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de
Resurse și Asistenţă Educaţională Ialomiţa, pentru anul școlar 2016 - 2017.
Art.2 Pe perioada mandatului, domnul Badea Neculai va beneficia de toate
drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislaţia incidentă în
vigoare.
Art.3 Prezenta hotărâre produce efecte în perioada 01.09.2016 – 31.08.2017.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică,
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă, Centrului
Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Victor MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian – Robert IONESCU

Nr.33
Adoptată la Slobozia
Astăzi 10.08.2016

Rd./Oc.
TGV
2 ex.
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