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HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea
comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului cadru de
achiziţie publică „Servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 5306 din 23.06.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din
19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii
măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 5318 din 24.06.2015 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 5571 din 30.06.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 5558 din 30.06.2015 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 5523 din 30.06.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile art. 119 - art. 125 din Legea administraţiei publice locale 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 289/2170/2013 al Departamentului pentru Proiecte de
Infrastructură şi Investiţii şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea
înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii,
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În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă documentaţia de atribuire a acordului cadru de achiziţie
publică „Servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene”, prevăzută în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Procedura de atribuire a acordului cadru de achiziţie publică având ca
obiect servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene, este “ licitaţie deschisă”.
(3) Criteriul de atribuire a acordului cadru prevăzut la alin. (1) este „în mod
exclusiv, preţul cel mai scăzut”.
Art.2(1) Se numeşte comisia de evaluarea ofertelor pentru atribuirea acordului
cadru de achiziţie publică „Servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene”, în
următoarea componenţă:
Preşedinte cu drept de vot:
- Rodica STOICA – şef serviciu - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu;
Membri:
- Maria Dinu – consilier - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu;
- Mirela Genina PREDA – consilier juridic - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu;
- Gheorghe PROCA – consilier juridic - Direcţia Coordonare Organizare;
- Adrian Iulian NICOARĂ – consilier - Direcţia Investiţii şi Servicii Publice,
Membri de rezervă:
- Cristina Graţiela GURLEA – inspector - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu;
- Marius HRISTESCU - consilier - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu.
(2) Comisia prevăzută la alin.(1) îndeplineşte următoarele atribuţii:
- deschide ofertele şi, după caz, alte documente care însoţesc oferta;
- verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi, în cazul în care
acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;
- verifică propunerile tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al
modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini;
- verifică propunerile financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al
încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de
achiziţie publică respectiv, precum şi dacă este cazul, din punctul de vedere al
încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 202 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006, modificată şi completată;
- stabileşte ofertele inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la
baza încadrării ofertei respective în aceasta categorie;
- stabileşte ofertele admisibile;
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- aplică criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de
atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;
- în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006, modificată şi completată, elaborează propuneri de anulare a
procedurii de atribuire;
- elaborează raportul procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la
art. 213 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, modificată şi
completată;
- orice alte atribuţii specifice prevăzute de legislaţia în materie.
Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr. 13 din 10.02.2015 având acelaşi obiect de reglementare .
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcţia Achiziţii şi
Patrimoniu şi va fi comunicată persoanelor nominalizate la art.2 alin.(1) prin grija
Direcţiei Coordonare Organizare, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.
PREŞEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Nr. 65
Adoptată la Slobozia
Astăzi 02.07.2015

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
HAM
2 ex.
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HOTĂRÂRE
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 şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6075 din 16.07.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii
controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
- 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 şi
completările ulterioare,
Examinând:
- Raportul nr. 6085 din 16.07.2015 al Direcţiei Buget Finanţe ;
- Raportul nr. 6216 din 21.07.2015 al Comisiei economico – financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 6205 din 21.07.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 6232 din 21.07.2015 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 şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum
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 nr. 83 din 12 decembrie 2014
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7 din 10.02.2015 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 80 şi art. 82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.
52 din 29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1(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 şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
a) postul de la poziţia 39 din statul de funcţii (ID post 274334), de consilier,
clasa I, grad profesional superior, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional
debutant, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Compartimentul Buget Contabilitate;
b) postul de la poziţia 55 din statul de funcţii (ID post 417215), de inspector,
clasa I, grad profesional superior, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional
debutant, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Compartimentul Finanţare
Programe/Proiecte şi Investiţii;
c) postul de la poziţia 73 din statul de funcţii (ID post 274359), de referent, clasa
III, grad profesional superior, se transformă în referent, clasa III, grad profesional
debutant, în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Compartimentul
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
d) postul de la poziţia 94 din statul de funcţii (ID post 274404), de consilier,
clasa I, grad profesional asistent, se transformă în referent de specialitate, clasa II,
grad profesional superior, în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Serviciul
Management de Proiect;
e) postul de la poziţia 97 din statul de funcţii (ID post 274372), de consilier,
clasa I, grad profesional principal, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional
asistent, în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Compartiment Investiţii
Publice.
(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.
PREŞEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCĂ
Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian Robert IONESCU

Nr. 66
Adoptată la Slobozia
Astăzi 23.07.2015

Rd/Oc
TGV
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetului general
al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2015
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6111 din 16.07.2015 a Vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr.111 din 19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada
dispunerii măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 6112 din 16.07.2015 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr.6206 din 21.07.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 6233 din 21.07.2015 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 6217 din 21.07.2015 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 6199 din 21.07.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 6221 din 21.07.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
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Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului general al judeţului Ialomiţa, la
trimestrul II, anul 2015, 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.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi publicată, prin grija Direcţiei Coordonare
Organizare, pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ
Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr.67
Adoptată la Slobozia
Astăzi 23.07.2015
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa,
pe anul 2015
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6106 din 16.07.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
- Dispoziţia Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind
adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar faţă
de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul comun nr. 6108 din 16.07.2015 al Direcţiei Buget Finanţe și al Direcţiei
Investiţii și Servicii Publice;
- Raportul nr.6207 din 21.07.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială
şi familie;
- Raportul nr. 6234 din 21.07.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi
incompatibilităţi;
- Raportul nr. 6218 din 21.07.2015 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Raportul nr. 6200 din 21.07.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret,
colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 6222 din 21.07.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu :
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin.(3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin.(4) lit. b)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7/10.02.2015 privind adoptarea
bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015, 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 2015, pe
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de
149.401,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 149.410,00 mii lei cu un deficit de 9,00 mii lei,
potrivit pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judetean Ialomiţa, pe anul 2015,
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri și cheltuieli în
sumă de 12.752,00 mii lei, potrivit pct. II din anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile al judeţului Ialomiţa pe anul
2015, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri și
cheltuieli în sumă de 581,00 mii lei, potrivit pct. III din anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4 Influenţele prevăzute la art. 1, 2 și 3 sunt detaliate în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului
judeţului Ialomiţa, sinteza programelor, programul de investiţii publice şi în bugetul general
consolidat, pe anul 2015.
Art. 6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate,
punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Art. 7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art. 8 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată
direcţiilor de specialitate implicate şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa,
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Nr.68
Adoptată astăzi 23.07.2015
La Slobozia

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
şi a personalului didactic auxiliar de la Centrul Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi de la Liceul Tehnologic Special
„Ion Teodorescu” Slobozia, pentru luna iunie 2015
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6082 din 16.07.2015 a Vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa ;
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din
19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii
măsurii controlului judiciar faţă de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând :
- Adresa Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa
nr. 788 din 08.07.2015;
- Adresa Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia nr. 1702
din 08.07.2015 ;
- Raportul comun nr. 6083 din 16.07.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi
Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 6201 din 21.07.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură,
culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 6219 din 21.07.2015 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură ,
În conformitate cu :
- prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) punctul 1. din Legea administraţiei
publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 105 alin. (2), lit. f), 247 lit. f) şi 249 lit. k) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1 din 2011;
- prevederile anexelor 2 şi 5 din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe
anul 2015;
- prevederile art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 83 din 2014
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi
alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
- prevederile art. 1, 2 şi 5 ale Instrucţiunii Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 2 din 2011 privind decontarea navetei cadrelor
didactice, emisă în temeiul prevederilor art. 4 din Ordinul ministrului educaţiei
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cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753 din 2011 privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din
2001, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de
la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa, pentru luna
iunie 2015, în sumă totală de 400,00 lei, cu încadrarea în bugetul aprobat, potrivit
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.
Art.2 Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi
a personalului didactic auxiliar de la Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu”
Slobozia pentru luna iunie 2015, în sumă totală de 508,00 lei, cu încadrarea în
bugetul aprobat, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe, Centrului Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi Liceului Tehnologic Special „Ion
Teodorescu” Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.
PREŞEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian Robert IONESCU

Nr. 69
Adoptată la Slobozia
Astăzi 23.07.2015
Rd/Oc
DIG
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69 /23.07

69 /23.07

HOTĂRÂRE
privind avizarea tarifului pentru eliberarea autorizaţiei speciale
de transport (AST), pentru transporturile care depăşesc masele şi/sau
dimensiunile maxime admise, prevăzute de lege, în municipiul Slobozia
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6043 din 15.07.2015 a vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din
19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii
măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- solicitarea nr. 39702 din 06.05.2015 a Primăriei municipiului Slobozia;
- adresa nr. 41172 din 15.05.2015 a Primăriei municipiului Slobozia;
- raportul nr. 6044 din 15.07.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice;
- raportul nr. 6235 din 21.07.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, de
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- raportul nr. 6223 din 21.07.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile art. 41 alin. (13) şi (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 28
august 1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul nr. 290 din 17 iunie 2013 pentru
aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România - S.A., cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se avizează favorabil tariful de 10 lei/tonă/km pentru eliberarea
autorizaţiei speciale de transport (AST), pentru transporturile care depăşesc
masele şi/sau dimensiunile maxime admise, prevăzute de lege, în municipiul
Slobozia.
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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 se va
comunica spre ducere la îndeplinire Consiliului Local al municipiului Slobozia şi
spre ştiinţă Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice - Autoritatea Judeţeană de
Transport, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Nr.70
Adoptată la Slobozia
Astăzi 23.07.2015

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian Robert IONESCU

Rd./Oc.
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 87 din 11.12.2014
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării
veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare,
pe anul 2015
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6086 din 16.07.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din
19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii
măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Adresa nr. 8910 din 15.07.2015 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană
Ialomiţa;
- Raportul nr. 6087 din 16.07.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 6220 din 21.07.2015 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 62 alin. (2^2) şi alin. (2^2.1) din Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 87 din 11.12.2014 privind
stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale
brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2015;
- prevederile art. 80 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din
29.08.2008 cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 87 din 11.12.2014 privind
stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale
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brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2015, art. 1 lit. a),
b) şi c) se modifică după cum urmează:
“Art.1 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare,
pe anul 2015, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum
urmează:
a) grâu
- 0.71 lei/kg;
b) orz furaj
- 0.62 lei/Kg;
c) rapiţă
- 1.70 lei/Kg.”
Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de
01.08.2015.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare
Organizare, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti - Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, se va publica în presa locală şi pe site – ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian-Robert IONESCU

Nr. 71
Adoptată la Slobozia
Rd/Oc
Astăzi 23.07..2015
RC
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HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 30 din 31.03.2015 privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi
numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului-cadru
privind lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 6045 din 15.07.2015 a Vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din
19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii
măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 30 din 31.03.2015 privind
aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor
pentru atribuirea acordului-cadru privind lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri
judeţene
- Raportul nr. 6046 din 15.07.2015 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;
- Raportul nr. 6236 din 21.07.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, de
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 6224 din 21.07.2015 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin (5) lit.a) punctul 12, art. 125 şi art. 126 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 80 - 82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 52 din 29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 30 din 31.03.2015 privind
aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor
pentru atribuirea acordului-cadru privind lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri
judeţene, se modifică şi se completează după cum urmează:
a) la art. 2 alin. (1) :
Preşedinte cu drept de vot:
- Maria DINU - consilier - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, se înlocuieşte cu
Graţiela - Cristina GURLEA - consilier - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu,
Membri de rezervă:
- Mihaela Laura VOINESCU- consilier - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, se
înlocuieşte cu Iulian COCONCEA – referent de specialitate – Direcţia Investiţii şi
Servicii Publice;
- Graţiela - Cristina GURLEA - consilier - Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, se
înlocuieşte cu Teodorescu Gabriela – Virginia - consilier juridic, Direcţia
Coordonare Organizare.
b) după art. 2 se introduce un nou articol, art. 2^1, cu următorul cuprins:
” Art. 2^1 Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să
actualizeze, prin dispoziţie, prevederile documentaţiei prevăzută la art. 1, în
funcţie de modificările legislaţiei sau a oricăror documente relevante în domeniu
aduse de autorităţile competente, inclusiv componenţa comisiei de evaluare
prevăzută la art. 2(1).”
Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 30 din
31.03.2015 rămân neschimbate.
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, persoanelor nominalizate la art. 1 şi
direcţiilor implicate din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Nr. 72
Adoptată la Slobozia
Astăzi 23.07.2015

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV
2 ex.
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