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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. 11271 din 07.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Adresa nr. ILG – STZ - 13575 din 05.12.2016 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 11272 din 07.12.2016 al Direcţiei Buget Finanţe;   
 - Raportul nr. 11553 din 13.12.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi 
familie; 

- Raportul nr. 11473 din 12.12.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 
incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 11574 din 13.12.2016 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 11492 din 12.12.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr. 11485 din 12.12.2016 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea 

bugetului 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, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2016, pe 
secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate, la venituri în sumă de 
124.658,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 167.315,00 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. 
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Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, finanţate din venituri proprii și subvenţii din bugetul local, pe anul 2016, pe  secţiuni, 
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate, atât la venituri cât și la cheltuieli, în 
sumă de 14.806,00 mii lei, potrivit pct. II din anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

din prezenta hotărâre. 
 

Art.4  Se împuternicesc Direcţia Buget Finanţe și Direcţia Investiţii și Servicii Publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi 
completările în structura bugetului judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza programelor, programul 
de investiţii publice şi în bugetul general consolidat, pe anul 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 Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

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

 

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

 
 

 

 PREŞEDINTE, 

Victor MORARU 

 

 
 
                                                                                                                        Contrasemnează              
                                                                                            Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                              Adrian –Robert IONESCU 
 

 

 

 
 

Nr.84                           Rd/Oc                     

Adoptată la Slobozia                                                                                               HAM 

Astăzi 15.12. 2016                                                     2ex.                                                                                            
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H O T Ă R Â R E  
 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al  

Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016 
  

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 11273 din 07.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

 Examinând: 
 - Nota de fundamentare înaintată cu adresa nr. 12752 din 29.11.2016 a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, privind rectificarea bugetului propriu; 
 - Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia      
nr. 22 din 08.12.2016 de avizare a modificării bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 

 - Raportul  nr. 11274 din 07.12.2016 al Direcţiei Buget Finanţe;  
 - Raportul nr. 11554 din 13.12.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 
- Raportul nr. 11474 din 12.12.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Raportul nr. 11573 din 13.12.2016 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 70.595,00 mii lei, la cheltuieli în 
sumă de 72.784,00 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 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.85                                         Rd/Oc                     

Adoptată la Slobozia                                                                                           HAM 

Astăzi 15.12. 2016                                                 2ex.                                                                                            
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa,  
la trimestrul IV (preliminat), anul 2016 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 11383 din 09.12.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul nr. 11384 din 09.12.2016 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Raportul nr. 11572 din 13.12.2016 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură, 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din 

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

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

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

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

(preliminat), anul 2016, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

 
Art.2 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija Direcţiei 
Coordonare Organizare. 

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

la cunoştinţă publică. 
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Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

publicată pe  site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
                     
 

 
P R E Ş E D I N T E,  

 
Victor MORARU 

 
 
 
 

         Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                               Adrian Robert IONESCU 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nr.86                                                                                                           Rd/Oc 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                     HAM 
Astăzi 15.12.2016                                                                                                                                  2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale 

unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ  a unor sume defalcate  
din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2016  

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 11385 din 09.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
 Examinând: 

- Adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. ILG-STZ 13575 din 
05.12.2016; 

- Raportul comun nr.11.386 din 09.12.2016 al Direcţiei Buget Finanţe si Direcţiei 
Investiţii si Servicii Publice; 
 - Raportul nr.11555 din 13.12.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 11475 din 12.12.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr.11571 din 13.12.2016 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 11493 din 12.12.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr. 11486 din 12.12.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
În conformitate cu: 

 -prevederile art. 91 alin.1 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata; 

-prevederile Legii 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2016 privind rectificarea 

bugetul de stat pe anul 2016; 
 În temeiul art. 97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Se aprobă repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţ a sumei de 2.442,00 mii lei, reprezentând  sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016, pentru achitarea 
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arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2015, 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală, potrivit anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

cunoștinţă publică. 
 
Art. 3 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată, prin grija Direcţiei Coordonare 
Organizare, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, Instituţiei Prefectului 
Ialomiţa şi consiliilor locale din judeţ implicate, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa.  
 
 

PREŞEDINTE, 

Victor MORARU 

 

 
                                                                                                                        Contrasemnează              
                                                                                            Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                              Adrian –Robert IONESCU 
 

 

 

 
 

Nr.87                                          Rd/Oc                     

Adoptată la Slobozia                                                                                                  HAM 

Astăzi 15.12. 2016                                       2ex.                                                                                            
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H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2017 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 10802 din 22.11.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 - Referatul Direcţiei Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 10.608 din 16.11.2016; 
          - Raportul nr. 10837 din 23.11.2016 al Direcţiei Buget Finanţe; 
  - Raportul nr. 10838 din 23.11.2016 al  Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

- Raportul nr. 11476 din 12.12.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 
şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 11570 din 13.12.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr.11487 din 12.12.2016 al Comisiei urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr.11494 din 12.12.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborare cu societatea civilă şi  relaţii externe; 
 - Raportul nr.11556 din 13.12.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie. 
       În conformitate cu: 
          - prevederile art. 91 alin.(1) lit. b) şi alin.(3) lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         -  prevederile art. 139 alin. 2 din Constituţia României din 21.10.1991, modificată şi 
completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003; 

- prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Ordinului 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania 
Naţională de Autostrăzi și Drumuri Naţionale din România - S.A., cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; 
          - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului 
general de urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general 
de reglementare a comunicaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 
2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră 
Română - A.R.R., cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii  nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 
 - prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 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) Se stabilesc taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în 
domeniul construcţiilor şi alte taxe locale, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
         (2) Pentru utilizarea temporară a locurilor publice de interes judeţean, potrivit pct. II.1 al 
anexei 1 – Alte taxe și tarife locale, Judeţul Ialomiţa va încheia convenţii cu solicitanţii. 
 
 Art.2 Se stabileşte taxa pentru avizarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, potrivit 
prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 
 
 Art.3 Se stabileşte taxa pentru avizarea de către Arhitectul șef al Judeţului Ialomiţa cu 
sprijinul Comisiei Tehnice Judeţene de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a documentaţiilor 
de amenajare a teritoriului și urbanism, de tip Plan Urbanistic de Detaliu, conform anexei                     
nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 
 Art.4 Se stabilesc taxele pentru realizarea de fotocopii de pe documente produse sau 
gestionate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 
 
 Art.5(1)  La eliberarea acordului prealabil şi a autorizaţiei privind amplasarea şi/sau 
accesul în zona drumurilor judeţene se vor aplica tarifele prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta 
hotărâre, administratorul drumurilor judeţene încheind cu utilizatorii suprafeţelor contracte 
de utilizare.  
          (2)  Se stabilesc tarifele pentru utilizarea suprafeţelor din zona drumurilor  judeţene, 
prin amplasarea supraterană a unor construcţii sau subterană a unor  conducte, reţele de 
telecomunicaţii şi infrastructură, ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen, conform 
anexei nr. 6 la prezenta hotărâre. 
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 Art.6 Se aprobă Metodologia privind stabilirea, aplicarea şi perceperea tarifelor de 
emitere a acordului prealabil, autorizaţiei de amplasare şi/sau acces la drum judeţean şi de 
utilizare a zonei drumurilor judeţene, pentru anul 2017, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta 
hotărâre. 

 
Art.7 Se aprobă tarifele pentru prestaţiile specifice privind serviciul de transport public 

judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, realizate de Autoritatea Judeţeană de 
Transport din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, potrivit anexei nr. 8 la prezenta hotărâre. 
 
 Art.8 Taxele şi tarifele stabilite în condiţiile art. 1 – 7, prevăzute în anexele 1 – 6 și 8 la 
prezenta hotărâre, sunt valabile în perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017. 
 
 Art.9 Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.10 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 01.01.2017. 
 
 Art.11 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va publica pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi într-un ziar local de largă circulaţie şi va fi adusă la 
îndeplinire de către direcţiile de specialitate din cadrul aparatului  de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
Victor MORARU 

 
 
 

                                                              Contrasemnează 
                                                                            Secretarul judeţului Ialomiţa 

                  Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare  
de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane  
vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane  

vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2017 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 11245 din 06.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
Examinând: 
- Raportul nr. 22348 din 05.12.2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa;  
- Raportul nr. 11308 din 07.12.2016 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Raportul nr. 11569 din 13.12.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
- Raportul nr. 11557 din 13.12.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi 

familie, 
În conformitate cu : 
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 93, art. 101 şi art. 102 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
- prevederile art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de 
cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 
stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor 
vârstnice din centrele rezidenţiale, 

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 Costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru 
persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice 
Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2017, se stabileşte în sumă de 1982 lei/lună/beneficiar şi 
cuprinde totalitatea cheltuielilor curente, exceptând sumele primite de la Fondul naţional unic de 
asigurări de sănătate, pentru finanţarea drepturilor de personal ale personalului medical și a 
medicamentelor.    

 

Art. 2(1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în Căminul 
pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice 
Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, precum şi susţinătorii legali ai acestora care realizează venituri, au 
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obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită în condiţiile legii, după cum 
urmează:  

- persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară 
de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi 
costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin; 

- diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti 
de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, 
pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei. 

(2) Cuantumul de 782 lei se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de 
creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior. 

 
Art. 3 În toate situaţiile în care veniturile persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru 

persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice 
Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, precum şi ale susţinătorilor legali ai acestora sunt insuficiente 
pentru acoperirea costului mediu lunar, sumele necesare completării diferenţelor se asigură din 
bugetul judeţului Ialomiţa 

 
Art. 4 Persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” 

comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, care nu au 
venituri şi nici susţinători legali, precum şi susţinătorii legali ai acestora care nu au venituri, nu 
datorează plata unei contribuţii de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetul judeţului 
Ialomiţa. 

 

Art. 5(1) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice 
şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana 
vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. 

(2) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu. 
(3) Obligaţia de plată a contribuţiei lunare în sarcina susţinătorilor legali se poate stabili şi 

prin hotărâre judecătorească.  
 

 Art. 6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 01.01.2017. 
 

Art. 7 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa urmând 
să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE, 
 

Victor MORARU 
 
 

                                                                                                          Contrasemnează,              
                                                                                                Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                                  Adrian –Robert IONESCU 
 
 
Nr.89              Rd./Oc. 
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H O T Ă R Â R E  
    privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole,  

în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea  
folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2017 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  

  - Expunerea de motive nr. 9788 din 31.10.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
   - Adresa nr.13085 din 27.10.2016 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană 
Ialomiţa 

 -  Raportul   nr. 10135 din 08.11.2016 al  Direcţiei  Buget  Finanţe; 
-  Raportul nr. 11568 din 13.12.2016 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. 84 alin.(4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 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 În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din arendare, pe anul 
2017, se stabilesc preţurile medii ale produselor agricole, după cum urmează: 

a) grâu     - 0,57 lei/kg; 
b) orz                 - 0,54 lei/Kg; 
c) rapiţă     - 1,54 lei/Kg; 
d) floarea soarelui              - 1,42 lei/kg; 
e) porumb    - 0,59 lei/kg. 
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Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la 01.01.2017.  
 
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, urmând să fie publicată în presa locală şi pe          
site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Victor MORARU 
 
 
 
 
                                                                                                          Contrasemnează 
                                                                                               Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                 Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde)  

obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2017 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr.9804 din 31.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
- Adresa nr. 13086 din 27.10.2016 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Ialomiţa; 
-  Raportul nr. 10136 din 08.11.2016 al  Direcţiei  Buget Finanţe; 
- Raportul nr. 11567 din 13.12.2016 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 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 6 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  prevederile art. 84 alin.  (5)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  
       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 preţul mediu pentru tona de iarbă (masă verde) obţinută de pe 
pajişte în cuantum de 25,00 lei/tonă pentru anul 2017, în vederea determinării preţului 
concesiunii/închirierii pentru suprafeţele de pajişte aflate în domeniul public şi privat al 
comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Ialomiţa.  
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 Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 
01.01.2017.  

 
Art.3. Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica 

tuturor consiliilor locale din judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată în presa locală şi pe 
site – ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

P R E Ş E D I N T E  
 

Victor MORARU 
 
 
 
 

                                                         Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul judeţului Ialomiţa 

             Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind  aprobarea  Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor  

servicii sociale aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă  
Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa 

 

 Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 -  Expunerea de motive nr. 11367 din 08.12.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Județean Ialomița, 
 Examinând: 
 - Nota de fundamentare nr. 22029/25.11.2016  a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Ialomița;   

-  Raportul nr. 11368 din 08.12.2016 al Direcției Coordonare Organizare;      
 - Raportul nr. 11477 din 12.12.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații şi incompatibilități; 
 - Raportul nr. 11558 din 13.12.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență 
socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
      - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a 
serviciilor sociale; 
 - prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 17/2000  privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social de 
zi ”Complex de Servicii Comunitare pentru Protecția Copilului Ialomița”, prevăzut în 
anexa nr.1.  
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  Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social de 
zi ”Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia, județul Ialomița”, 
prevăzut în anexa nr. 2.  
  

Art.3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social de 
zi ”Complex de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni”, prevăzut în anexa  nr. 3.  
  

Art.4 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Complex de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni”, prevăzut în anexa nr. 4.  
  

Art.5 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul de Primire în Regim de Urgență a Copilului în vârstă de 0-3 ani Slobozia, 
județul Ialomița”, prevăzut în anexa nr. 5.  
  

Art.6 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul de Primire în Regim de Urgență Copil 3-18 ani - Slobozia”, prevăzut în 
anexa nr. 6.  
 
 Art.7 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul Maternal Slobozia, județul Ialomița”, prevăzut în anexa nr. 7.  
 
 Art.8 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul de Plasament nr. 2 Slobozia, județul Ialomița”, prevăzut în anexa nr. 8.  
 
 Art.9 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul de Plasament nr. 3 Slobozia, județul Ialomița”, prevăzut în anexa nr. 9.  
 
 Art.10 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Căsuța de Tip Familial MARIAN Slobozia, județul Ialomița”, prevăzut în anexa              
nr. 10.  
 
 Art.11 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Căsuța de Tip Familial RALUCA Slobozia, județul Ialomița”, prevăzut în anexa            
nr. 11. 
  

Art.12 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Căsuța de Tip Familial CRISTINA Slobozia, județul Ialomița”, prevăzut în anexa              
nr. 12. 
  

Art.13 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Căsuța de Tip Familial BOGDAN Țăndărei, județul Ialomița”, prevăzut în anexa 
nr. 13.  
  

Art.14 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Căsuța de Tip Familial GABRIELA Fetești, județul Ialomița”, prevăzut în anexa             
nr. 14. 
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 Art.15 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Complex de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia, 
județul Ialomița”, prevăzut în anexa nr. 15.   
  

Art.16 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul de protecție temporară pentru tinerii care nu mai sunt instituționalizați - 
Fierbinți Târg”, prevăzut în anexa nr. 16.  
  

Art.17 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie”, 
prevăzut în anexa nr. 17.  
  

Art.18 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului social cu 
cazare ”Centrul Social de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost”, prevăzut în anexa                       
nr. 18.  
  

Art.19 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Serviciului 
social”Serviciul pentru Îngrijire de Tip Familial și Asistență Maternală”, prevăzut în anexa 
nr. 19.  

 
Art.20 Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.21 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 
 Art.22 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, direcției implicate din cadrul Consiliului Județean 
Ialomița și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, urmând 
a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița. 

 

   PREŞEDINTE,  
 

  Victor MORARU 
 
 

 

Contrasemnează 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 
 

 

 

 

 
Nr.92                                                                                                                                                  Rd./Oc. 

Adoptată la Slobozia                                                          DIG 
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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  
nr. 11/07.02.2014 privind înfiinţarea Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 11365 din 08.12.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 11/07.02.2014  privind înfiinţarea 
Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia; 
 - Nota de fundamentare nr. 22545 din 06.12.2016 a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 11366  din 08.12.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 11559 din 13.12.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - Raportul nr.11478 din 12.12.2016 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 Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale; 
 - prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 17/2000  privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 80 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 
29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 11/07.02.2014  
privind înfiinţarea Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia, se modifică și se 
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiei implicate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând 
a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

   PREŞEDINTE,  
 

  Victor MORARU 
 
 

 

 
Contrasemnează 

Secretarul judeţului Ialomiţa 
Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

nr.102/28.12.2005 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane  
Vârstnice  ,,ing. Vadim Rusu”, comuna Balaciu, judeţul Ialomiţa 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 11363 din 08.12.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 102/28.12.2005 privind 
reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice ,,ing. Vadim Rusu”, comuna 
Balaciu, judeţul Ialomiţa; 
 - Nota de fundamentare nr. 22543 din 06.12.2016 a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 11364 din 08.12.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 11560 din 13.12.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 
 - Raportul nr. 11479 din 12.12.2016 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 Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale; 
 - prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 17/2000  privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 80 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 
29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

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



Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 102/28.12.2005 
privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice ,,ing. Vadim Rusu”, comuna 
Balaciu, judeţul Ialomiţa, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiei implicate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

   PREŞEDINTE,  
 

  Victor MORARU 
 
 

 

 
Contrasemnează 

Secretarul judeţului Ialomiţa 
Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa                                  

nr. 42/30.08.2007 privind închiderea Centrului de Plasament nr. 8 Fierbinţi  şi 
înfiinţarea  Centrului pentru persoane vârstnice Fierbinţi 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 11361 din 08.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42/30.08.2007  privind închiderea 
Centrului de Plasament nr. 8 Fierbinţi  şi înfiinţarea  Centrului pentru persoane vârstnice 
Fierbinţi; 
 - Nota de fundamentare nr. 22544 din 06.12.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 11362 din 08.12.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 11561 din  13.12.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - Raportul nr. 11480 din 12.12.2016 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 Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale; 
 - prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 17/2000  privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 80 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 
29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42/30.08.2007  
privind închiderea Centrului de Plasament nr. 8 Fierbinţi  şi înfiinţarea  Centrului pentru 
persoane vârstnice Fierbinţi, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiei implicate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând 
a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

   P R E Ş E D I N T E  
 

  Victor MORARU 
 
 
 
 
 

Contrasemnează 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unui spațiu în  

suprafață de 17,66 mp situat la etajul 1 al imobilului din Slobozia, str. Răzoare,  
nr.3, proprietatea publică a județului Ialomița 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 11357 din 08.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Adresa nr. 2 din 07.12.2016  a Asociaţiei Comunelor din România – Filiala Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 11358 din 08.12.2016 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 11481 din 12.12.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 
şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 11488 din 12.12.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

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

- art. 41 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 156/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei 
Comunelor din România ca fiind de utilitate publică; 

- prevederile art.874-875 din Codul Civil al României, 
- anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Ialomiţa, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

Art.1 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Asociaţia Comunelor din 
România – Filiala Ialomiţa, persoană juridică fără scop lucrativ cu statut de utilitate publică, a 
unui spaţiu în suprafaţă de 17,66 mp situat la etajul 1 al imobilului din Slobozia, str. Răzoare, 
nr.3, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, identificat în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului menţionat la art.1) se face pe 

termen limitat, până la data de 01.06.2020. 
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   Art.3(1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită a spaţiului va exercita acest drept în 
următoarele condiţii:  

a) este interzisă schimbarea destinaţiei bunului; 
  b) să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii curente pentru menţinerea acestuia în 
condiţii corespunzătoare;  

c) să achite contravaloarea tuturor utilităţilor (apă, canal, energie electrică şi termică, 
salubritate, etc.) de care beneficiază, pe baza unei convenţii încheiate cu S.C. Drumuri și 
Poduri S.A. Ialomiţa;  

d) să respecte normele de prevenire și stingere a incendiilor, de igienă a spaţiului 
alocat; 
         (2)Dreptul de folosinţă asupra bunului transmis prin prezenta hotărâre va putea fi 
revocat în următoarele situaţii:  

a) când nu sunt respectate condiţiile impuse la alin. 1 din prezentul articol:  
b) în cazul renunţării la dreptul de folosinţă;  
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun, cu notificarea prealabilă în 

termen de 15 zile; 
 
         Art.4 Predarea – preluarea spaţiului care se dă în folosinţă gratuită potrivit art.1, se face 
pe bază de protocol încheiat între S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomiţa și Asociaţia Comunelor 
din România – Filiala Ialomiţa, în termen de 15 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 
        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 
Asociaţiei Comunelor din România – Filiala Ialomiţa, S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomiţa și 
Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, spre ducere la îndeplinire, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE,  

 
VICTOR   MORARU 

 
 
 

                                                                                                         Contrasemnează 
                                                                         Secretarul județului Ialomița 

                                                                                                                       Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea  
de bunuri imobile de către Județul Ialomița 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 11359 din 08.12.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Raportul nr. 11360 din 08.12.2016 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu; 
- Raportul nr.11482 din 12.12.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 11566 din 13.12.2016 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 11489 din 12.12.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Capitolului XII - secţiunea 1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 - prevederile art.2 alin.(2) și art. 29 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.1 din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
 - prevederile Cărţii a III-a , Titlul II și Cărţii a V-a, Titlul IX, Capitolul I din Codul Civil 
al României;  

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr. 52 din 29.08.2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Se aprobă Regulamentul-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de 

către Judeţul Ialomiţa, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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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 comunică, 
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu , urmând a fi publicată pe             
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
 

  Victor MORARU 
 
 

 

 

Contrasemnează 
Secretarul județului Ialomița 

Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea arendării unor terenuri cu destinație agricolă, proprietatea privată 

a județului Ialomița, situate în extravilanul comunelor Giurgeni și Vlădeni 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 11088 din 29.11.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Raportul nr. 11089 din 29.11.2016 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 11483 din 12.12.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 11565 din 13.12.2016 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 11490 din 12.12.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin.(4) lit. b), art.121 şi art. 123 din Legea administraţiei 
publice locale  nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1836 și urm. din Codul Civil al României, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

Art.1 Se aprobă ”Studiul de oportunitate”privind arendarea prin licitaţie publică 
deschisă a unor suprafeţe totale de 407,1652 ha, terenuri cu destinaţie agricolă – 
categoria de folosinţă arabil, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în 
extravilanul comunelor Giurgeni și Vlădeni, prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 (1) Se aprobă arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă – categoria de 

folosinţă arabil, menţionate la art.1), identificate şi delimitate în teritoriu pe 17 
module, potrivit anexelor nr.2-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Terenurile agricole prevăzute la alin.(1) se arendează pe 5, 10 sau 20 de ani, 
în funcţie de categoria de cultură, conform prevederilor Caietului de sarcini, cu 
posibilitatea reînnoirii contractului de arendă în condiţiile legii.  
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(3) Arendarea terenurilor se realizează prin procedura de licitaţie publică, 

detaliată în Documentaţia de atribuire. 
(4) Criteriul de atribuire al contractului de arendă este ”cel mai mare nivel al 

arendei” exprimată în lei/ha/an.         
(5) Arendașul nu are dreptul de a subarenda sau cesiona, total sau parţial, 

contractul/contractele de arendă. 
 

Art.3 Se aprobă Documentaţia de atribuire privind arendarea terenurilor cu 
destinaţie agricolă – categoria de folosinţă arabil menţionate la art.1), prevăzută în 
anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

Art.4(1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în cuantum de 1600 lei/ha/an în 
vederea atribuirii contractului/contractelor de arendă. 
 (2) Se aprobă preţul de achiziţionare a Documentaţiei de atribuire în cuantum                   
de 10 lei. 
 
         Art.5 Se aprobă modalitatea de plată a arendei datorată, după cum urmează: 

a) pentru perioada cuprinsă de la data încheierii contractului de arendă până la                                     
31 decembrie a anului în care s-a încheiat contractul, arenda se plăteşte în termen de 5 
zile lucrătoare de la data semnării contractului de către părţi; 

b) pentru următorii ani, arenda se plăteşte în două tranşe, respectiv: 50% din 
cuantumul arendei până la data de 31 ianuarie, iar diferenţa de 50% până la data de 
31 iulie ale fiecărui an; 

c) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al arendei şi data 
încetării contractului de arendă, arenda se plăteşte până la data de 31 ianuarie a 
anului respectiv; 
           d) arenda datorată de arendaș se indexează anual, la data de 1 ianuarie al 
fiecărui an cu indicele de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, pentru 
anul  precedent. 
       
          Art.6(1) În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de arendă, interesul 
propriu al arendatorului o impune, prin act adiţional se va proceda la reducerea cu 
până la 5% a suprafeţei arendate şi cu diminuarea corespunzătoare a arendei datorate 
de arendaș. 
  (2) Dacă interesul public naţional sau judeţean în temeiul căruia s-a diminuat cu 
până la 5% suprafaţa arendatănu mai subzistă, această suprafaţă va reveni, fără o altă 
procedură de licitaţie, la arendașul iniţial, cu majorarea corespunzătoare a arendei 
datorate de acesta. 
 

Art.7 Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru arendarea terenurilor 
cu destinaţie agricolă – categoria de folosinţă arabil  prevăzute la art.1, în următoarea 
componenţă: 
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Preşedinte:  Proca Gheorghe  - director executiv, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
  
Membri:  Șelaru Gheorghe - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  
                Pamblică Carmen - consilier juridic, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
    Deda Geanina Diana -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  
    Urse Viorel -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  

 
Membri  
de rezervă:  Cilă Lenuţa -  referent de specialitate, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 

        Pîrjolea Vasilica -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
 
 Art.8 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 
la cunoştinţă publică. 

 
          Art.9 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată persoanelor prevăzute la art.7, spre ducere la îndeplinire, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Victor MORARU 
 
 
 

                                                              Contrasemnează, 
                                                                            Secretarul județului Ialomița 

                  Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea arendării unei suprafețe de 43,8150 ha,  teren cu destinație agricolă, 
proprietatea privată a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Giurgeni  

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 11184 din 05.12.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Raportul nr. 11185 din 05.12.2016 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 11484 din 12.12.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 11564 din 13.12.2016 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 11491 din 12.12.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin.(4) lit. b), art.121 şi art. 123 din Legea administraţiei 
publice locale  nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1836 și urm. din Codul Civil al României, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

Art.1 Se aprobă ”Studiul de oportunitate”privind arendarea prin licitaţie publică 
deschisă a unei suprafeţe totale de 43,8150 ha, teren cu destinaţie agricolă – categoria 
de folosinţă arabil, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situat în extravilanul 
comunei Giurgeni, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2 (1) Se aprobă arendarea terenului cu destinaţie agricolă – categoria de 

folosinţă arabil, menţionate la art.1), identificat şi delimitat în teritoriu pe 4 sole, 
potrivit anexelor nr.2-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Terenul agricol prevăzut la alin.(1) se arendează până la 27.01.2019, conform 
prevederilor Caietului de sarcini.  
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(3) Arendarea terenului se realizează prin procedura de licitaţie publică, detaliată 

în Documentaţia de atribuire. 
(4) Criteriul de atribuire al contractului de arendă este ”cel mai mare nivel al 

arendei” exprimată în lei/ha/an.         
         (5) Arendașul nu are dreptul de a subarenda sau cesiona, total sau parţial, 
contractul de arendă. 
 

Art.3 Se aprobă Documentaţia de atribuire privind arendarea terenului cu 
destinaţie agricolă – categoria de folosinţă arabil menţionat la art.1), prevăzută în 
anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

Art.4(1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în cuantum de 1100 lei/ha/an în 
vederea atribuirii contractului de arendă. 
 (2) Se aprobă preţul de achiziţionare a Documentaţiei de atribuire în cuantum de 
10 lei. 
 
         Art.5 Se aprobă modalitatea de plată a arendei datorată, după cum urmează: 

a) pentru perioada cuprinsă de la data încheierii contractului de arendă până la                                     
31 decembrie a anului în care s-a încheiat contractul, arenda se plăteşte în termen de 5 
zile de la data semnării contractului de către părţi; 

b) pentru următorii ani, arenda se plăteşte în două tranşe, respectiv: 30% din 
cuantumul arendei până la data de 31 iulie, iar diferenţa de 70% până la data de 31 
octombrie ale fiecărui an; 

c) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al arendei şi data 
încetării contractului de arendă, arenda se plăteşte până la data de 31 ianuarie a anului 
respectiv; 
           d) arenda datorată de arendaș se indexează anual, la data de 1 ianuarie al 
fiecărui an cu indicele de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, pentru 
anul  precedent. 
       
          Art.6(1) În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de arendă, interesul 
propriu al arendatorului o impune, prin act adiţional se va proceda la reducerea cu până 
la 5% a suprafeţei arendate şi cu diminuarea corespunzătoare a arendei datorate de 
arendaș. 
  (2) Dacă interesul public naţional sau judeţean în temeiul căruia s-a diminuat cu 
până la 5% suprafaţa arendată nu mai subzistă, această suprafaţă va reveni, fără o altă 
procedură de licitaţie, la arendașul iniţial, cu majorarea corespunzătoare a arendei 
datorate de acesta. 
 

Art.7 Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru arendarea terenului cu 
destinaţie agricolă – categoria de folosinţă arabil  prevăzut la art.1, în următoarea 
componenţă: 
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Preşedinte :   Proca Gheorghe  - director executiv, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
cu drept de vot 
  
Membri:   Șelaru Gheorghe - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  
                 Pamblică Carmen - consilier juridic, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
     Deda Geanina Diana -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  
     Urse Viorel -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  

Cilă Lenuţa -  referent de specialitate, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
 

Membri  
de rezervă:   Fiţa Elena -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 

         Pîrjolea Vasilica -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
 
 Art.8 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 

 
          Art.9 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată persoanelor prevăzute la art.7, spre ducere la îndeplinire, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Victor MORARU 
 
 
 

                                                              Contrasemnează 
                                                                            Secretarul județului Ialomița 

                  Adrian Robert IONESCU 
 

 
 

 

 

 

 

 
Nr.99                            Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                  DIG 

Astăzi 15.12..2016                                                                                                                           2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al  

Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016 
  

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 11876 din 20.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia   
nr. 24 din 21.12.2016 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia; 

 - Raportul  nr. 11877 din 20.12.2016 al Direcţiei Buget Finanţe;  
 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. (1) 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 art.I pct.1, art. 3^2 alin.(7)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
20/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative; 

 - 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 71.617,00 mii lei, la cheltuieli în 
sumă de 73.806,00 mii lei, cu un deficit de 2.189,00 mii lei, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se împuternicesc Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Ialomiţa și Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia să introducă 
modificările și completările în structura bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia și 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 
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H O T Ă R Â R E  
privind numirea doamnei Tudor Clementina în funcția de manager al  

Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.11869 din 20.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 -  Raportul comun  nr. 11884 din 21.12.2016 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei 
Coordonare Organizare; 
 - Rezultatul final înregistrat sub nr. 11882 din 21.12.2016 al Secretariatului comisiei de 
concurs; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin.(1) lit.a), alin. (2) lit.e) și alin.(5) lit.a) pct.4 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.7 alin. (2) lit.e) și alin.(5) lit.a) pct.4 din Regulamentul de organizare și 
funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, actualizat conform hotărârii  nr. 64/27.05.2016;  

- prevederile art. 4 și art. 34 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 
privind managementul instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - prevederile Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 
obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 
contractului de management, 

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 rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat în 

vederea ocupării postului de manager la Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa, 
prevăzut în  anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

Art.2 Se aprobă proiectul de management al doamnei Tudor Clementina declarat ”admis” 
de Comisia de concurs, prevăzut în  anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3(1) Doamna Tudor Clementina se numeşte în funcţia de manager al Centrului 
Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa, funcţie ce va fi exercitată pe bază de contract de 
management.  

(2) Contractul de management se încheie pe o perioadă egală cu cea pentru care a fost 
aprobat proiectul de management  - până la data de 31.12.2020 -, clauzele acestuia urmând a fi 
negociate cu Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu respectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare. 

 
Art.4 Pe perioada executării contractului de management, managerul Centrului Cultural 

UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa beneficiază de timp de odihnă anual, asimilabil concediului de 
odihnă, şi indemnizaţia aferentă, diurnă şi cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu 
medical potrivit legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile legale, evenimente familiale 
deosebite, acordate prin similitudine cu cele prevăzute în legislaţia muncii. 

  
Art.5 Managerul Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa va îndeplini atribuţiile 

prevăzute în contractul de management şi actele normative specifice domeniului de activitate al 
instituţiei publice de cultură. 

 
Art.6 Se împuternicește domnul VICTOR MORARU, Președintele Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, să semneze contractul de management prevăzut la art.1). 
 
 Art.7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
  
Art.8 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre 

ducere la îndeplinire, Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa şi doamnei Tudor 
Clementina, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE,  

 
Victor  MORARU 

 
 
  

                                                              Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul județului Ialomița 

                Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
Nr.101                                                                                                                           Rd/Oc 
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H O T Ă R Â R E  
privind numirea doamnei Balog Elena în funcția de manager al 

 Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.11870 din 20.12.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
 -  Raportul comun  nr. 11885 din 21.12.2016 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei 
Coordonare Organizare; 
 - Rezultatul final înregistrat sub nr. 11883 din 21.12 .2016 al Secretariatului comisiei de 
concurs; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin.(1) lit.a), alin. (2) lit.e) și alin.(5) lit.a) pct.4 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.7 alin. (2) lit.e) și alin.(5) lit.a) pct.4 din Regulamentul de organizare și 
funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, actualizat conform hotărârii  nr. 64/27.05.2016;  

- prevederile art. 4 și art. 34 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                   nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  - prevederile Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de 
obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 
contractului de management, 

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 rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat în 

vederea ocupării postului de manager la Biblioteca Judeţeană ”Ștefan Bănulescu” Ialomiţa, 
prevăzut în  anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

Art.2 Se aprobă proiectul de management al doamnei Balog Elena declarat câștigător de 
Comisia de evaluare, prevăzut în  anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3(1) Doamna Balog Elena se numeşte în funcţia de manager al Bibliotecii Judeţene 

”Ștefan Bănulescu” Ialomiţa, funcţie ce va fi exercitată pe bază de contract de management.  
(2) Contractul de management se încheie pe o perioadă egală cu cea pentru care a fost 

aprobat proiectul de management  - până la data de 31.12.2020 -, clauzele acestuia urmând a fi 
negociate cu Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu respectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare. 

 
Art.4 Pe perioada executării contractului de management, managerul Bibliotecii Judeţene 

”Ștefan Bănulescu” Ialomiţa beneficiază de timp de odihnă anual, asimilabil concediului de 
odihnă, şi indemnizaţia aferentă, diurnă şi cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu 
medical potrivit legii şi zile libere plătite pentru sărbătorile legale, evenimente familiale 
deosebite, acordate prin similitudine cu cele prevăzute în legislaţia muncii. 

  
Art.5 Managerul Bibliotecii Judeţene ”Ștefan Bănulescu” Ialomiţa va îndeplini atribuţiile 

prevăzute în contractul de management şi actele normative specifice domeniului de activitate al 
instituţiei publice de cultură. 

 
Art.6 Se împuternicește domnul VICTOR MORARU, Președintele Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, să semneze contractul de management prevăzut la art.1). 
 
 Art.7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
  
Art.8 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre 

ducere la îndeplinire, Bibliotecii Judeţene ”Ștefan Bănulescu” Ialomiţa şi doamnei Balog Elena, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
PREŞEDINTE,  

 
Victor  MORARU 

 
 
 

                                                              Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul județului Ialomița 

                                                                                                                   Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
Nr102                                                                                                                        Rd/Oc 
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