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HOTĂRÂRE  
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă  

şi de reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia  în situaţiile de angajare  
a răspunderii civile în solidar cu medicii în cazurile de malpraxis unde valoarea  

despăgubirilor solicitate este mai mare de 100.000 de euro 
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 6474 din 08.06.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - adresele nr. R1 5774 din 31.05.2017 şi nr. R1 6483 din 09.06.2017 ale Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia; 
 -  Raportul  nr. 6475 din 08.06.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 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 Titlului XVI din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii                           
nr. 95/2006, republicată; 
 - prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a titlului XVI ”Răspunderea civilă a personalului medical și a 
furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice” din Legea                              
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, nr. 482/2007, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                           
nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, 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 achiziţionarea, în condiţiile legii, a serviciilor juridice de 

consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia în 

situaţiile de angajare a răspunderii civile în solidar cu medicii în cazurile de malpraxis 
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unde valoarea despăgubirile solicitate este mai mare de 100.000 de euro, până la 
soluţionarea definitivă a acestora. 
 

Art.2 Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor 
fi suportate, în condiţiile legii, din bugetul instituţiei prevăzute la art.1, prin grija 
managerului. 

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

  
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 

 
 
 
            Contrasemnează 
                                                                                                       Secretarul Judeţului Ialomiţa, 

                                                                                            Adrian Robert IONESCU 

                     
 
 
 
 
 
 
 
Nr.97                                              
Adoptată la Slobozia                                                                 Rd/Oc 
Astăzi 14.06.2017                                                                                                                                          HAM 
                                      2 ex. 

 



Cod FP – 07 – 02, Ed.2 vers 0 

 

 

 

 
 

 
HOTĂRÂRE  

privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița                                           
nr. 121/17.12.2015 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele  
ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița și al instituțiilor publice de interes 

județean aflate sub autoritatea sa, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 6600 din 12.06.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 121/17.12.2015 privind stabilirea 
consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa și al instituţiilor publice de interes judeţean aflate sub 
autoritatea sa, cu modificările și completările ulterioare; 
 - adresa  nr. R1/6479/09.06.2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 
 - Raportul  nr. 6601 din 12.06.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.91 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.a) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- prevederile Legii nr. 258/2015 privind modificarea și completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

- Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/2017, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 121/17.12.2015 
privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele ce deservesc 
parcul auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa și al instituţiilor publice de interes judeţean 
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aflate sub autoritatea sa, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează : 
 

1. punctul VIII se modifică și va avea următorul cuprins : 
 

VIII. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA 
Nr. 
Crt. 

 
Instituția 

 
Tip Mașină 

Tip  
Carburant 

Nr.  
Mașini 

Cotă  
Lună/l 

Cotă  
An/l 

 
 

1. 

 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slobozia 

Autoturism 
 

benzină 2 100 2.400 

Autoturism 
 

benzină 1 300 3.600 

 
 Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu şi Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 

 

 

 
 

                                                              Contrasemnează, 
                                                                         Secretarul județului Ialomița 

               Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.98                                                                                                                                            Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                        DIG 

Astăzi 14.06.2017                                                                                                                                                  2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea rectificării bugetului  

general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.6838 din 16.06.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Raportul comun nr. 6842 din 16.06.2017 al Direcţiei Buget Finanţe și al Direcţiei 
Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 7004 din 20.06.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 6928 din 19.06.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 
şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 7008 din 20.06.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 6999 din 20.06.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr. 6935 din 19.06.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului  propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2017, pe 

secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în sumă de 
116.680,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 168.801,00 mii lei, cu un deficit de 52.121,00 mii lei, 
deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 52.121,00 mii lei ca 
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu. 
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Art.2 Se aprobă utilizarea sumei de 830,00 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa şi alocarea sumei ca ,,Transferuri din bugetul local  
pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii” Spitalului  Judeţean de Urgenţă 
Slobozia. 

 
Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2017, pe 
secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, atât la venituri cât și la 
cheltuieli, în sumă de 16.726,10 mii lei potrivit punctului II din anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii 

al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2017, pe secţiuni, 
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, atât la venituri cât și la cheltuieli, 
în sumă de 1.333,00 mii lei, potrivit punctului III din anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.5 Influenţele prevăzute la art. 1, 2, 3 şi 4 sunt detaliate în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.6 Se împuternicesc Direcţia Buget Finanţe şi Direcţia Investiţii şi Servicii Publice din 

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

 
Art.7 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. 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 

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.99                                                                                                                                                                          Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                     TGV 
Astăzi 22.06..2017                                                   2 ex.                                  
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H O T Ă R Â R E  
 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al  

Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017 
  

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 6839 din 16.06.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

 Examinând: 
 - Nota de fundamentare înaintată cu adresa nr. 6768 din 15.06.2017  a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2017; 
 - Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia      
nr. 25 din 15.06.2017 de avizare a modificării bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 

 - Raportul  nr. 6843 din 16.06.2017 al Direcţiei Buget Finanţe;  
 - Raportul nr.7005 din 20.06.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 
- Raportul nr. 6929 din 19.06.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Raportul nr.7009 din 20.06.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

 În conformitate cu : 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 48 din 23.03.2017 privind 

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

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

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

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

 - prevederile Legii nr. 6/2017  privind bugetul de stat pe anul 2017, 
 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 bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slobozia, pe anul 2017, pe secţiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole și 
alineate, la venituri în sumă de 79.966,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 83.129,00 mii 
lei, cu un deficit de 3.163,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului 
anterior, potrivit punctului I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2 Se aprobă numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe 

anul 2017, potrivit punctului II din anexă. 
 
Art.3 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 şi numărul de salariaţi şi fondul salariilor de 
bază pe anul 2017. 

 
Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Spitalul  

Judeţean de Urgenţă Slobozia, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul unităţii 
sanitare. 

 
Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.6 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.100                          Rd/Oc 

Adoptată astăzi 22.06.2017                                                                                                TGV 

La Slobozia                       2 ex. 







Cod FP -07-06, ed.2 vers.0 

 

                         

H O T Ă R Â R E  
privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil  ”Vehicul cu șenile/roți  
tip UTV cu capacitate de trecere mărită”, aflat în proprietatea județului Ialomița 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr.6698 din 14.06.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul nr.  6701 din14.06.2017 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
          -  Raportul nr. 6930 din 19.06.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 121 alin.(1) și (2) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 555, art.749,  art. 751-754 din Codul Civil; 
- prevederile art. 13 alin.(1) lit.c) din Regulamentul de organizare și funcţionare al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr. 3/19.01.2017, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art.1  Se constată apartenenţa la domeniul privat al judeţului Ialomiţa a bunului 
mobil ”Vehicul cu șenile/roţi tip UTV cu capacitate de trecere mărită”, având datele de 
identificare menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  
 Art.2 Se constituie în favoarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu 
Catargiu” Ialomiţa dreptul de uz asupra bunului mobil prevăzut la art.1), pe întreaga 
durată de a existenţă a acestuia.  
 

Art.3 (1) Titularul dreptului de uz, nominalizat la art.2, are următoarele obligaţii : 
a) să folosească și să dispună de bunul mobil în concordanţă cu atribuţiile sale 

specifice stabilite de lege; 
b) să nu schimbe destinaţia bunului; 
c) să achite contravaloarea tuturor taxelor legale și a altor cheltuieli necesare 

folosirii bunului;  
d) să respecte normele de folosire a bunului, conform prescripţiilor tehnice ale 

fabricantului; 
e) să nu cedeze dreptul de uz; 
f) să nu închirieze bunul. 
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 (2)Dreptul de uz constituit 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 uz;  
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun, cu notificarea prealabilă în 

termen de 15 zile; 
d) în cazul dispariţiei bunului. 

 
 Art.4 Predarea – preluarea bunului se face pe bază de protocol încheiat în termen 

de 10 de zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri. 
 
Art.5  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 
           Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu din cadrul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa și Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu Catargiu” 
Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 

 
 

                                                                         Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul județului Ialomița 

                 Adrian Robert Ionescu 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.  94 din 23.12.2010 

privind stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul Centrul 
Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr.6700 din 14.06.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Cererea Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” nr. 6458 din 08.06.2017; 
 - procesele verbale de preluare a spaţiilor nr. 248 din 08.06.2015, nr. 5270 din 
14.06.2016 
          -   Raportul nr. 6703 din 14.06.2017 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
          -   Raportul nr. 6931 din 19.06.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii și incompatibilităţi; 
          - Raportul nr. 7000 din 20.06.2017 al Comisiei pentru  învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.94 din 23.12.2010 
privind stabilirea funcţiunilor și administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile art. 874 alin. (1) Codul Civil; 
- anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1353/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Ialomita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Ialomiţa; 
 - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.3 din 
19.01.2017, 
 În temeiul 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 Ș T E 
 
 Art. I  La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 94 din 23.12.2010 privind 

stabilirea funcţiunilor și administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare,  litera a) a articolului 
2  se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
”  a) Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, suprafaţa de 1.687,98 mp ”. 
 
Art.II Spaţiile suplimentare din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” 

transmise în folosinţă gratuită instituţiei Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” se 
identifică în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. III  Prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 94 din 

23.12.2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. 
 
Art. IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 94 din 

23.12.2010, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare 
 
Art. V Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 
Art. VI Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare 

Organizare, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa și Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, urmând să 
fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR  MORARU 
 
 
 

Contrasemnează, 
Secretarul județului Ialomița 

Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind  trecerea unor bunuri imobile din cadrul fostului ”Centrul de plasament nr. 5 Slobozia” 

din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Slobozia 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  

 - Expunerea de motive nr. 6389 din 07.06.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 4 din 27.02.2009 privind însușirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93 din 23.12.2010 privind 
transmiterea în administrarea Consiliului local al municipiului Slobozia a unor imobile din 
”Centrul de plasament nr. 5 Slobozia”, proprietate publică a judeţului Ialomiţa; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 82 din 05.12.2013 privind completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93/23.12.2010 privind transmiterea în 
administrarea Consiliului local al municipiului Slobozia a unor imobile din ”Centrul de 
plasament nr. 5 Slobozia”, proprietate publică a judeţului Ialomiţa; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 77 din 27.04.2017 privind aprobarea 
dezmembrării imobilului situat în municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 61, proprietate 
publică a judeţului Ialomiţa; 

 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 84 din 27.04.2017 privind 
solicitarea Municipiului Slobozia pentru trecerea din domeniul public al Judeţului Ialomiţa 
în domeniul public al Municipiului Slobozia a bunurior imobile ce formează ”Centrul de 
plasament nr. 5 Slobozia”, 

Examinând:  
- Raportul nr. 6390 din 07.06.2017 al Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu;  
- Raportul nr. 6932 din 19.06.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
 - Raportul nr. 6936 din 19.06.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu:  
- prevederile art. 858-875 din Codul Civil, republicat; 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, 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 aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Ialomiţa în domeniul 

public al Municipiului Slobozia a bunurilor imobile situate în municipiul Slobozia, strada 
Viilor, nr. 61, cu număr cadastral 37916, ale căror date de identificare sunt evidenţiate în 
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Bunurile imobile prevăzute în anexa nr. 1 se declară din bunuri de interes public 
judeţean în bunuri de interes public local. 

(3)Reprezentarea grafică a bunurilor imobile este evidenţiată în documentaţia 
cadastrală cuprinsă în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Predarea-primirea bunurilor imobile prevăzut la art. 1 se va face pe bază de 

proces-verbal în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
 
Art.3 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa nr. 93/23.12.2010 privind transmiterea în administrarea Consiliului local al 
municipiului Slobozia a unor imobile din ”Centrul de plasament nr. 5 Slobozia”, 
proprietate publică a judeţului Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcţiilor de specialitate implicate și Consiliului Local al Municipiului 
Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

  
PREŞEDINTE, 

 
VICTOR MORARU 

 
            Contrasemnează 
                                                                                      Secretarul județului Ialomița, 

                                                                             Adrian Robert IONESCU 
                     
 
 
 
Nr.103                                               
Adoptată la Slobozia                                               Rd/Oc 
Astăzi 22.06.2017                                                                                                                                      HAM 
                                      2 ex. 















Cod FP -07-06, ed.2 vers.0 

 

 

    
 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea  documentaţiei tehnico-economice, fază SF, şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Depozit pentru deșeuri 

rezultate din activităţi medicale la Centrul de Îngrijire și Asistenţă Slobozia” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 6836 din 16.06.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 6840 din 16.06.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 6937 din 19.06.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr.7010 din 20.06.2017 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

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

2013-2020;  
- prevederile Ordinului nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a 
datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi 
medicale; 

- prevederile art. 91 alin.(3) lit.f) și alin. (5) alin.(1) lit.a) pct. 2-3 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii, în vigoare la data contractării prestării serviciilor; 

- prevederile art. 15 alin.(1) lit.b) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

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 documentaţia tehnico-economică, fază SF, la obiectivul de 
investiţii „Depozit pentru deșeuri rezultate din activităţi medicale la Centrul de Îngrijire 
și Asistenţă Slobozia”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
„Depozit pentru deșeuri rezultate din activităţi medicale la Centrul de Îngrijire și 
Asistenţă Slobozia”, după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 79.999 lei cu TVA, din care Construcţii Montaj 
(C+M) 63.201 lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie : 7 luni; 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa, urmând să fie publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

Contrasemnează 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

      Adrian Robert Ionescu 
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H O T Ă R Â RE  

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu statut de 
observator, în Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director la  

Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia  
 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.6837 din 16.06.2017 a Preşedintelui Consiliului   
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- adresa nr. 6845 din 15.06.2017 a Inspectoratului Școlar Judeţean Ialomiţa; 
- Raportul nr. 6841 din 16.06.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
- Raportul nr. 7001 din 20.06.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Procesul – verbal nr.7088 din 22.06.2017 al Comisiei de validare, 

 În conformitate cu: 
- prevederile art. 13 alin.(1) lit.c) din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 3969/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din 
unităţile de învăţământ preuniversitar; 
 - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr.3 din 19.01.2017; 

- prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și alin.(5) lit.a) pct.1 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se desemnează domnul Bănescu Viorel – Vivari  în calitate de reprezentant 
al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu statut de observator, în comisia de concurs pentru 
ocuparea funcţiei de director la Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” 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 comunică, 
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1, şi, spre ştiinţă, 
Inspectoratului Școlar Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 

 
PREȘEDINTE, 

 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
 

           Contrasemnează 
           Secretarul judeţului Ialomiţa, 

         Adrian Robert Ionescu 
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H O T Ă R Â R E  

privind actualizarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa” 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 6699 din 14.06.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 65 din 27.05.2016 privind 
aprobarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa”;  
 - Raportul nr. 6702 din 14.06.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr. 7006 din 20.06.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 6934 din 19.06.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 7013 din 20.06.2017 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 7002  din 20.06.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 6941 din 19.06.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 - Adresa nr. 204 IL din 06.06.2017 a Structurii Teritoriale pentru Probleme 
Speciale Judeţul Ialomiţa, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 46 alin. (2) şi art. 47 lit. f) din Legea 477/2003 privind 
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1174/2011 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-
militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, coroborat cu art. 4 din anexa 
aceleiaşi hotărâri; 
 - prevederile art. 5 - 7 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia 
informaţiilor secrete de serviciu, 
 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.I  Se aprobă actualizarea ”Monografiei economico - militare a judeţului 
Ialomiţa”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 65 din 
27.05.2016, după cum urmează: 

- anexele nr. 4, 5, 8a, 8e, 10, 11 și 20b din Monografia economico - militară a 
judeţului Ialomiţa se modifică şi se înlocuiesc cu anexele corespunzătoare care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

comunicată Centrului Militar Judeţean Ialomiţa şi Structurii Teritoriale pentru Probleme 
Speciale Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată, fără anexe, pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa.  

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
 

       Contrasemnează, 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                         Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia  în dosarul  nr. 868/98/2017 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.6992 din 20.06.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - adresa nr. 6978 din 20.06.2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 
 -  Raportul  nr. 6993 din 20.06.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 7014 din 20.06.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 7007 din 20.06.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 
 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. I alin. (2) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, 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 achiziţionarea, în condiţiile legii, a serviciilor juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia 
în dosarul  nr. 868/98/2017, până la soluţionarea definitivă și irevocabilă a acestuia. 
 

Art.2 Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri 
vor fi suportate, în condiţiile legii, din bugetul instituţiei prevăzute la art.1, prin grija 
managerului. 
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Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării.  
 

 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând 
să fie 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 aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici, revizuiţi,  la obiectivul de investiţii „Modernizarea 
drumurilor judeţene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-

Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localităţile Dridu-Fierbinţi Târg-limită judeţ Ilfov,                       
DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localităţile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 –                               

Km 61+740) limită judeţ Călărași-Sinești (DN2)” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 7206 din 26.06.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
- hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34/2016 privind aprobarea  Documentaţiei 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la 
obiectivul de investiţii „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) 
localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localităţile 
Dridu-Fierbinţi Târg-limită judeţ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localităţile Dridu-
Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită judeţ Călărași-Sinești (DN2)”;  
 - Raportul nr. 7207 din 26.06.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, 

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

2013-2020;  
- prevederile Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 - Axa 

prioritară 6 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 6.1 – 
Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; 
 - prevederile art. 15 alin.(1) lit.d) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele 
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

  
 Art.1 Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.)  la 
obiectivul de investiţii „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) 
localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localităţile 
Dridu-Fierbinţi Târg-limită judeţ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localităţile Dridu-
Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită judeţ Călărași-Sinești (DN2)”, revizuită, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, revizuiţi, la obiectivul de 
investiţii prevăzut la art.1), după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 114.915,076 mii lei cu TVA, din care Construcţii Montaj 
(C+M) 98.660,722 mii lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie : 36 luni; 
c) lungime drum modernizat : 49,517 Km. 

 
 Art.3(1)Solicitantul finanţării în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 - Axa 
prioritară 6 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 6.1 își 
asumă faptul că, la momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul finanţat, întregul 
traseu va fi funcţional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanţate din 
alte surse de finanţare), asigurându-se conectarea la reţeaua TEN-T. 
 (2) Solicitantul finanţării va asigura finanţarea din surse proprii a obiectivului ”Pod peste 
râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, obiectiv ce se află pe tronsonul de drum judeţean 
DJ 101 cuprins pe o lungime de 108 metri între Km 52+047,5 și Km 52+155,5.  
 

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 34/22.09.2016. 

 
Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

 Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre 
aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  urmând să fie 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 aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Ialomița prin Consiliul 
Județean Ialomița și Unitățile Administrativ Teritoriale de pe traseul drumurilor județene    

DJ 101, DJ 302 și DJ402 prin consiliile locale,  în vederea promovării și implementării în 
comun a proiectului   ” Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) 

localitățile Dragoești – Rosiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 37+600) 
localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) Dridu 

– Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – Km 61+740) limita Județ -  Calarași – Sinești (DN2)”  în 
cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei prioritară 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 
6.1:Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale,  Apel de proiecte nr. POR 2016/6.1/2 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 7226 din 26.06.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 

- Raportul nr. 7227 din 26.06.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
În conformitate cu : 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 
2013-2020;  

- Ghidul solicitantului care cuprinde condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
Axei prioritare 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, prioritatea de 
investiţii 6.1, Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la 
infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 2016/6.1/2; 

- prevederile art. 14, art. 91 alin. (1) lit. b), e) și alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 35 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 Acordul de parteneriat care va fi încheiat între Judeţul Ialomiţa prin 
Consiliul Judeţean Ialomiţa – lider de parteneriat și Orașul Fierbinţi - Târg prin Consiliul local al 
orașului Fierbinţi – Târg (partener 2), Comuna Adâncata prin Consiliul local al comunei 
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Adâncata ( partener 3)  Comuna Drăgoești prin Consiliul local al comunei Drăgoești (partener 
4),Comuna Dridu prin Consiliul local al comunei Dridu (partener 5), Comuna Jilavele prin 
Consiliul local al comunei Jilavele (partener 6),  Comuna Moldoveni prin Consiliul local al 
comunei Moldoveni (partener 7), Comuna Moviliţa prin Consiliul local al comunei Moviliţa 
(partener 8), Comuna Roșiori prin Consiliul local al comunei Roșiori (partener 9), Comuna 
Sinești prin Consiliul local al comunei Sinești  (partener 10) în vederea promovării și 
implementării în comun a proiectului ”Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (km 13+865 – 
km 37+545) localităţile Drăgoești – Roșiori – Moviliţa – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 
37+600) localităţile Dridu – Fierbinţi – Târg – limita judeţ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 
59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – km 61+740) limita Judeţ -  Călărași – Sinești 
(DN2)”  în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei prioritară 6: 
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, prioritatea de investiţii 6.1, 
Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6.1/2, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
            Art.2 Se împuternicește președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, domnul VICTOR 
MORARU, să semneze toate actele necesare promovării proiectului 
 
          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, direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, unităţilor administrativ teritoriale partenere, urmând să fie publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
 

                                                     Contrasemnează, 
                                                                                          Secretarul județului Ialomița 

           Adrian Robert IONESCU 
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Anexă  

la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.109 din 27.06. 2017 
 

   
 

Acordul de parteneriat 
în vederea promovării și implementării în comun a proiectului ” Modernizarea 
drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Dragoești – 
Rosiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 37+600) localitățile Dridu – 
Fierbinți – Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) Dridu – 
Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – km 61+740) limita Județ -  Calarași – Sinești 
(DN2”  în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei 
prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T,inclusiv a nodurilor 

multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 
 
 

Art. 1 Părțile  
1. Judeţul Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în municipiul 

Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cod poștal 920032, județul Ialomiţa, telefon 
nr. +40 243/230. 200; +40 243/230.201; fax +40 243/230.250; +40 
243/232.100, cod fiscal 4231776, având calitatea de lider de parteneriat 
(partener 1), reprezentat de Moraru Victor în calitate de președinte 

 
 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării 
cererilor de plată: 
RO 60 TREZ 391504102X007616 Trezoreria Municipiului Slobozia 
 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
rambursare: 
RO78TREZ39121A480101XXXX 
RO25TREZ39121A480102XXXX 
RO69TREZ39121A480103XXXX 
Trezoreria Municipiului Slobozia 

 
2. Orașul Fierbinți - Târg, prin Consiliul local al orașului Fierbinți - Târg, cu 

sediul în orașul Fierbinți-Târg, CUI 4428060 reprezentat prin primar, având 
calitatea de partener 2.  
 

3. Comuna Adâncata, prin Consiliul local al comunei Adâncata cu sediul în 
comuna Adâncata, CUI 4365123 reprezentată prin Barbu Ionel Valentin-
primar, având calitatea de partener 3. 
 

4.  Comuna Drăgoești, prin Consiliul local al comunei Drăgoești cu sediul în 
comuna Drăgoești, CUI 4428019 reprezentată prin Mitrea Ion-primar, având 
calitatea de partener 4. 
 



5.  Comuna Dridu, prin Consiliul local al comunei Dridu cu sediul în comuna 
Dridu, CUI 4364896 reprezentată prin Valentin Turiga-primar, având 
calitatea de partener 5. 
 
 

6.  Comuna Jilavele, prin Consiliul local al comunei Jilavele cu sediul în 
comuna Jilavele, CUI 4365174 reprezentată prin Ene Miloievici Petre-primar, 
având calitatea de partener 6 
 

7.  Comuna Moldoveni, prin Consiliul local al comunei Moldoveni cu sediul în 
comuna Moldoveni, CUI 17551365 reprezentată prin Dumitru Victor 
Alexandru-primar, având calitatea de partener 7. 
 

8.  Comuna Movilița, prin Consiliul local al comunei Movilița cu sediul în 
comuna Movilița, CUI 4364810 reprezentată prin Petre Petre-primar, având 
calitatea de partener 8. 
 

9.  Comuna Roșiori, prin Consiliul local al comunei Roșiori cu sediul în comuna 
Roșiori, CUI 16371412 reprezentată prin Cristea Nicu-primar, având calitatea 
de partener 9 
 

10. Comuna Sinești prin Consiliul local al comunei Sinești cu sediul în comuna 
Sinești, CUI 4365069 reprezentată prin Ion Marian-primar, având calitatea de 
partener 10. 

 
 
Art. 2 Obiectul acordului de parteneriat 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 
contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi 
responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: 
proiectului ” Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) 
localitățile Dragoești – Rosiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 37+600) 
localitățile Dridu – Fierbinți – Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 
59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – km 61+740) limita Județ -  Calarași 
– Sinești (DN2”  în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei 
prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 
prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 
2016/6.1/1, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului 
de finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 

 
 
Art. 3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului  
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor din Cererea de finanţare: 
 
 



 

(Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi  

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1)  

 
1. Organizarea procedurilor de achiziții anterioare depunerii cererii 

de finantare (valoare estimata 0 lei) 

o Organizare proceduri de achizitii pentru documentatiile 
realizate inaintea depunerii cererii de finanțare.  
Monitorizarea activităților de pregatire a proiectului  

2. Elaborarea documentatiilor tehnico economice si tuturor 
studiilor necesare inaintea depunerii cererii de finantare  
(valoare estimata 308,920.00 lei fără TVA)  

o Elaborarea SF/Dali   

o Elaborare studiu de trafic   

o Realizare Audit de siguranta rutiera  

o Elaborarea cererii de finantare 
o Obținere acorduri și avize  

3. Realizare Proiect Tehnic si Detalii de Executie  (valoare 
estimata 2,203,644.00 lei fără TVA)  

o Organizarea procedurii de achiziţii pentru elaborarea 
Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie 

o Elaborare PT, DE si DTAC  

o Verificarea tehnică a proiectării   
4. Demararea proiectului (dupa semnarea contractului de 

finantare)  (valoare estimata 566,120.00 lei fără TVA)  
o Semnarea contractului de finantare  

o Organizarea echipei de proiect  

o Organizarea procedurilor de achizitie publica din cadrul 
proiectului   

5. Pregatirea lucrarilor de constructii (valoare estimata 
2,517,698.00 lei fără TVA) 

o Organizare de santier  

o Amenajarea terenului   
6. Executia lucrarilor de modernizare (valoare estimata 

89,383,094.00 lei fără TVA)  

o Execuţie lucrări aferente tronsonului de drum DJ101  

o Execuţie lucrări aferente tronsonului de drum DJ302  

o Execuţie lucrări aferente tronsonului de drum DJ402  

o Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea 
initiala  

o Plata comisioanelor si taxelor aferente  
o Diverse și neprevăzute 

7. Asistenţă tehnică pe perioada de executie a lucrarilor  (valoare 
estimata 1,268,062.00 lei fără TVA)  

o Asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier   

o Asistenţă tehnică din partea proiectantului   
8. Activitati de informare si publicitate (valoare estimata 

164,706.00 lei fără TVA) 

o Realizarea materialelor de informare si publicitate in 
cadrul proiectului   
 
 



9. Monitorizarea si raportarea in cadrul proiectului  (valoare 
estimata 467,958.00 lei fara TVA)  

o Desfasurarea activitatilor de asistenta tehnica pentru 
managementul proiectului   

o Desfasurarea activitatii echipei de proiect din cadrul 
Beneficiarului   

10. Auditul proiectului  (valoare estimata 14.000 lei fara 
TVA) 

o Auditul proiectului   

Partenerii 
 2, 3,4, 5,6, 7 
8,9 și 10 

- Colaborează cu liderul de parteneriat în implementarea proiectului; 
- Participarea, prin reprezentanții desemnați,  la monitorizarea 
activității executantului lucrărilor, pe teritoriul unității administrativ 
teritoriale aparținătoare, alături de reprezentanți ai liderului de 
parteneriat , în vederea asigurării unor condiții optime de 
implementare a proiectului;  
-Participarea la recepția lucrărilor executate pe teritoriul UAT-urilor 
menționate; 
-Colaborarea cu liderul de parteneriat în activitatea de informare și 
publicitate în cadrul proiectului. 
- Cedează către Liderul de Parteneriat  dreptul de administrare asupra 
suprafețelor de teren  din drumurile laterale adiacente proiectului, 
asupra cărora se va interveni prin proiect astfel:  
 
Partener 2  Fierbinti Targ: drumurile laterale 
         DJ 101                  km 37+078    dr. 
                                            37+100    dr. 
                                            37+400    st/dr. 
                                            37+550    dr. 
                                            37+730    dr. 
                                            37+925    st. 
                                            38+000    dr. 
                             Km           38+201    st. 
                                            38+625    dr. 
                                            39+100    st/dr. 
                                            39+300    st. 
                                            39+675    st. 
                                            39+725    st/dr. 
                                            39+825    st/dr. 
                                            39+925    st/dr. 
                                            40+035    dr. 
                                            40+060    st. 
                                            40+150    dr. 
                                            40+300    st/înainte 
                                            40+400    st/dr. 
                                            40+525    dr. 
                                            40+775    dr. 
                                            40+900    st. 
                                            40+925    dr. 
                                            41+450    st/dr. 
                                            41+650    dr. 
                                            41+710    st. 



                                            41+825    dr. 
                                            42+000    st. 
                                            42+125    st/dr. 
                                            42+275    st. 
                                            42+300    dr. 
                                            42+425    dr. 
                                            42+475    st. 
                                            42+575    dr. 
                                            42+675    dr. 
                                            43+625      dr.    
    
Partener 3 Adâncata    -  
 
 
Partener 4 Drăgoesti: drumurile laterale  
         DJ 302                  km     14+475    st. 
                                               15+125   dr. 
                                               15+160   dr. 
                                               15+410   st./dr. 
                                               15+525 st. 
                                               15+675 st 
                                               15+775 st. 
                                               15+825 st. 
                                               15+950 st. 
                                               15+975 dr, 
                                               16+030 dr. 
                                               16+150 dr. 
                                               16+160 st, 
                                               16+325 st. 
                                               16+430 dr. 
                                               16+475 st. 
                                               16+525 st. 
                                               16+550 dr. 
                                               16+780 st. 
                                               16+925 st. 
                                   km       17+010 st. 
                                               17+125 st. 
                                               17+125 dr. 
                                               17+450 dr. 
                                               18+025 dr. 
                                               18+350 dr. 
                                               18+675 st./dr 
                                               18+875 st. 
                                               19+060 st. 
                                               19+225 dr. 
                                               19+375 dr. 
                                               19+525 dr. 
                                               19+650 st. 
                                               19+750 dr.   
 
 



Partener 5 Dridu: drumurile laterale  
                     DJ 302   km        30+750 dr. 
                                                31+800 st. 
                                                33+575 st. 
                                                34+525 dr. 
                                                34+700 dr. 
                                                35+175 st. 
                   DJ 101   km           44+100 st. 
                                                44+150 dr. 
                                                44+675 st. 
                                                44+700 dr. 
                                                45+275 st. 
                                                45+425 dr. 
                                                45+600 st. 
                                                45+850 st. 
                                                46+000 st. 
                                                46+075 dr. 
                                                46+125 st. 
                                                46+400 st. 
                                                46+610 st. 
                                                46+875 st./dr. 
                                                47+080 st. 
                                                47+225 st. 
                                                47+325 st. 
                                                47+550 dr. 
                                                47+675 st./dr. 
                                                47+825 st./dr. 
                                                47+850 st. 
                                                47+900 st. 
                                                47+975 st. 
                                                48+000 dr. 
                                                48+030 st. 
                                                48+050 dr. 
                                                48+125 st. 
                                                48+200 dr. 
                                                48+250 st. 
                                      km     48+350 dr. 
                                                48+500 dr. 
                                                48+550 st. 
                                                48+675 st./dr. 
                                                49+100 dr. 
                                                49+350 st. 
                                                49+925 st. 
                                                50+125 dr. 
                                                50+475 dr. 
                                                50+850 dr. 
                                                51+925 dr. 
                                                52+200 st./dr. 
                                                55+700 st 
 
 



Partener 6 Jilavele: drumurile laterale  
           DJ 101                km      57+450 st. 
                                                57+475 dr. 
                                                57+625 st. 
                                                57+700 dr. 
                                                57+750 st. 
                                                57+775 dr. 
                                                57+800 st. 
                                                57+900 dr. 
Partener 7 Moldoveni                 - 
 
Partener 8 Movilita: drumurile laterale  
         DJ 302                  km     27+975 st/dr. 
                                               28+250 st./dr. 
                                               28+450 st./dr. 
                                               28+825 st. 
                                               28+860 st. 
                                               28+925 st./dr. 
                                               28+975 st./dr. 
                                               29+075 st. 
                                               29+950 dr. 
 
Partener 9 Rosiori: drumurile laterale   
         DJ 302             km    20+480 st. 
                                          20+475 dr. 
                                          21+300 st. 
                                          21+325 dr. 
                                          21+775 st./dr. 
                                          21+825 st./dr. 
                                          22+075 st./dr. 
                                          22+375 st./dr. 
                                          22+455 st./dr. 
                                          22+620 st./dr. 
                                          22+775 st.dr. 
                                          22+925 st./dr. 
                                          23+090 st./dr. 
                                          23+250 st./dr. 
                                          23+325 st./dr. 
                                          23+550 dr. 
                               km      23+675 st. 
                                          23+900 dr. 
                                          24+010 st./dr. 
                                          24+410 st. 
                                          24+575 st. 
                                          24+740 st. 
                                          24+850 dr. 
                                          27+225 dr. 
                                          27+250 st. 
 
 
 



Partener 10 Sinesti: drumurile laterale  
        DJ 402             km       54+534 dr. 
                                            55+215 st. 
                                            55+350 st. 
                                            55+481 dr. 
                                            55+550 st./dr. 
                                            55+640 st./dr. 
                                            55+738 st./dr. 
                                            55+837 st./dr. 
                                            56+039 dr. 
                                            56+108 dr. 
                                            56+300 st./dr. 
                                             56+645 dr. 
                                             56+660 dr. 
                                             56+780 st. 
                                             56+872 st. 
                                             56+980 st. 
                                             57+118 st. 
                                             57+600 st. 
                                             57+857 dr. 
                                             57+896 st. 
                                             57+912 dr. 
                                             59+137 dr. 
                                             59+947 st. 
                                             60+927 dr. 
                                             60+961 st. 
                                             61+044 st. 
                                             61+108 dr. 
                                             61+252 dr. 

 
 
(2) Județul Ialomița asigură integral contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale 
ale proiectului așa cum este precizat în cererea de finanțare și în prezentul acord. 
 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile : 2.096.937,20 lei (2%) 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile:  10.280.991,91 lei (100%) 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 12.377,929.11 lei (14%). 

 

Partenerul 2,3,4,5,6,7,8,9 și 10 
 
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile : 0,00 lei -0,00 % 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile: : 0,00 lei -0,00 % 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: : 0,00 lei -0,00 % 

 

 

 



(3) Plăţi  
 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG 
nr. 93/2016. Ȋn acest sens, se vor inlude în acordul de parteneriat prevederi 
precum următoarele: 

a) liderul de parteneriat depune cererea de rambursare/plată, iar 
autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea 
cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de parteneriat care le-au efectuat 
plățile, şi în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților din 
proiect, asumate conform prevederilor art. 3 alin. (2) din acordul de parteneriat;  

b) liderul de parteneriat  îşi cuprind în bugetul propriu sumele necesare 
creditelor de angajament şi a creditelor bugetare în limita sumei necesare 
finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților din proiect, asumate 
conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare.  
 
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului  

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și 
încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își 
încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului 
de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a 
prezentului acord.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect-Judeţul Ialomiţa  
A. Drepturile liderului de parteneriat  
 
(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea 
oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor 
de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor 
în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie.  
 
B. Obligațiile liderului de parteneriat  

(1) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 
finanţare. 

(2) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 
despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale 
rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, 
parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării 
aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.  

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea 
de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele 
justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și 
procedurale.  



(5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor 
documentelor proiectului în original precum şi copii ale documentelor 
partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi 
păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene 
constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de 
rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din 
OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de 
rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din 
sumele solicitate la rambursare/plată.   

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul 
din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare , liderul de 
 parteneriat răspunde pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(9)  Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în 
cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și 
titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de 
management. 

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 
 

A. Drepturile partenerilor 2,3,4,5,6,7,8,9 și 10 
(1) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de 

parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului 
şi să li se furnizeze de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de 
progres. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi de către liderul de parteneriat, în 
privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. 
activităţi, parteneri, etc), inaintea solicitării aprobării de către AM/OI POR. 

 
 

B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 și 10 

(1) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism 
național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare 
pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în 
termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru 
efectuarea verificărilor la fața locului. 

(2) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au 
obligațiă să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează 
Proiectul. 

 



(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres. 

(4)  Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de 
creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat 
cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare. 

 (5)  Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii 

sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii 

acestora. Nu este cazul. 

(6) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de 
parteneriat răspunde  pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

 

Art. 7. Achiziții publice  
Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către liderul de parteneriat, cu 
respectarea legislației în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a 
instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 
 

Art. 8. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului 
modernizat/reabilitat/extins şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, 
pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în 
exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau 
să înstrăineze, sub orice formă  bunurile imobile, finanțate prin POR 2014-
2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De 
asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de 
finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 

 

 

Art. 9. Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă 
confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării 
proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a 
unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar 
în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 

 

Art. 10 Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea 
română. 

(2)Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului 
acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.  

 

 



Art. 11 Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, 
pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de 
instanţele competente. 

 
Întocmit în număr de 11 (unsprezece) exemplare, în limba română, câte unul 
pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 
 
 

        Semnături    Data 
 
Lider de Proiect (Partener 1)    
 UAT JUDEŢUL IALOMIŢA 

 
Preşedinte 
 
VICTOR MORARU 
 

Partener 2  

UAT FIERBINŢI TÂRG  

Primar 

 
 

Partener 3 

UAT ADÂNCATA 

Primar 

BARBU IONEL VALENTIN   

 

Partener 4 

UAT DRĂGOEŞTI 

Primar 

MITREA ION   

 

 

Partener 5 

UAT DRIDU 

Primar 

VALENTIN TURIGA 

 

 



Partener 6 

UAT JILAVELE 

Primar 

ENE MILOIEVICI PETRE 

 

 

Partener 7 

UAT MOLDOVENI 

Primar 

DUMITRU VICTOR ALEXANDRU 

 

Partener 8 

UAT MOVILIŢA 

Primar 

PETRE PETRE 

 

Partener 9 

UAT ROŞIORI 

Primar 

CRISTEA NICU 

 

Partener 10 

UAT SINEŞTI 

Primar 

ION MARIAN 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea realizării proiectului ,,Modernizarea drumurilor județene  
DJ 302(km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu,  

DJ 101(km 52 +100-km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți-Târg –limita județ Ilfov,  
DJ 101(km 52+100-km59+700) Dridu-Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)  

limita Județ-Călărași-Sinești(DN2)”și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 7228 din 26.06.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
- Raportul nr.7229  din 26 .06.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

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

2013-2020;  
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 6 – Prioritatea de investiţii 6.1-Stimularea mobilităţii regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale;  

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se aprobă realizarea proiectului ,,Modernizarea drumurilor judeţene DJ 
302(km 13+865-km 37+545) localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101(km 52 
+100-km 37+600) localităţile Dridu-Fierbinţi-Târg –limita judeţ Ilfov, DJ 101(km 52+100-
km59+700) Dridu-Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740) limita Judeţ-Călărași-
Sinești(DN2)”și a cheltuielilor legate de proiect, pentru obţinerea finanţării din fonduri 
europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Prioritatea 
de investiţii 6.1-Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și 
terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.  
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Art.2 (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului de 115.127.736,01 lei, inclusiv 

TVA aferent.   
(2) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea 

proiectului, în valoare de 2.096.937,20 lei inclusiv TVA, reprezentând 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului și 10.280.991,91 lei inclusiv TVA, reprezentând valoarea cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului. 

(3) Se aprobă finanţarea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului 
în sumă de 102.749.806, 90 lei.  

 
Art. 3 Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în 

numele și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. 1, 
în situaţiile menţionate în Ghidul solicitantului și  în Declaraţia de angajament. 

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

comunicării. 
 
Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, Direcţiei Buget 
Finanţe și Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
             

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 

 
 

 
 

                                                                  Contrasemnează, 
                                                                               Secretarul județului Ialomița 

         Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 110                                                                                                                       Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                                 Șt.. D.     
Astăzi 27.06.2017                                                                                                                           2 ex. 
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