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  H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa                               

nr. 31/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor 

publice din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 7801 din 17.09.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar 

faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

- referatul nr. 7701 din 15.09.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/29.05.2013 privind 

aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Examinând: 

 - Raportul  nr.  7804 din 17.09.2015 al Direcţiei Buget Finanţe ; 

- Raportul nr. 7971 din 23.09.2015 al Comisiei economico – financiare şi agricultură; 

 - Raportul nr. 8013 din 23.09.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

 - Raportul nr. 7996 din 23.09.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea  administraţiei publice 

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

 - prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri financiare; 

 - prevederile Ordinului MDRAP nr. 63/2014 privind revizuirea mediei numărului de 

locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

 - prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice;  
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 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7 din 10.02.2015 privind 

aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 80 şi art. 82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 

din 29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1(1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/29.05.2013 

privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

-  postul de la poziţia 18 din statul de funcţii (ID post 274312), de consilier, clasa I, 

grad profesional superior, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional principal, în 

cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic, Coordonare Organizare, 

Compartimentul Coordonare Organizare. 

 (2) Se aprobă statul de funcţii actualizat al Consiliului Judeţean Ialomiţa, potrivit 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

 

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

spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

PREŞEDINTE   

  

          Vasile Silvian CIUPERCĂ                      Contrasemnează 

          Secretarul judeţului Ialomiţa, 

      Adrian Robert IONESCU 
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    H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexelor nr. 1b şi 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa       

nr. 61 din 16.09.2013,  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al 

instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr. 7840 din 17.09.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

-  adresa nr. 817 din 20.07.2015 al Muzeului Agriculturii Slobozia; 

 - adresa nr. 409 din 10.08.2015 şi Nota de fundamentare ale Bibliotecii Judeţene 

”Ştefan Bănulescu” Ialomiţa; 

 - anexele nr.  1b şi 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 

16.09.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de 

cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 Examinând: 

 - Raportul  nr. 7854 din 17.09.2015 al Direcţiei Buget Finanţe ; 

 - Raportul nr. 7997 din 23.09.2015 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 7972 din 23.09.2015 al Comisiei economico-financiare şi  agricultură; 

 - Raportul nr. 8014 din 23.09.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

- Raportul nr. 7962 din 23.09.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe, 

În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea 

unor masuri financiare; 

- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei  Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 

2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri financiare; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată; 

- prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit 

din fonduri publice; 

 - prevederile Legii nr. 92/2014 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 

administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi 

autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 

ministerelor; 

 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice; 

-  prevederile Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 2 din 11 martie 2015 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7 din 10.02.2015 privind 

aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 

29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1(1) Anexa nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

a) postul de la nr. crt. 4 din statul de funcţii de şef serviciu – Serviciul Prelucrarea şi 

Comunicarea Colecţiilor, gradul I, studii superioare, în şef serviciu, gradul II, studii superioare; 

b) postul de la nr. crt. 17 de conservator, gardul II, studii superioare, în bibliotecar, 

gradul II, studii superioare, Compartimentul Dezvoltarea, Evidenţa şi Prelucrarea Colecţiilor. 

(2) Se aprobă statul de funcţii, actualizat, al Bibliotecii Judeţene ”Ştefan 

Bănulescu”Ialomiţa, potrivit anexei nr. 1care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2(1) Anexa nr. 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

-  postul de la nr. crt. 11 din statul de funcţii, de conservator, gradul IA, studii 

superioare, se transformă în conservator, gradul I, studii superioare de scurtă durată. 

(2) Se aprobă statul de funcţii, actualizat, al Muzeului Agriculturii Slobozia, potrivit anexei 

nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

   

 Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
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 Art. 4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire Bibliotecii Judeţene ”Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, Muzeului 

Agriculturii Slobozia  şi direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

PREŞEDINTE,   

                                                                   Contrasemnează 

            Vasile Silvian CIUPERCĂ                                    Secretarul judeţului Ialomiţa, 

            Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  

al Muzeului Agriculturii Slobozia 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 7800 din 17.09.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Decizia Prefecturii Judeţului Ialomiţa nr. 176/1990 de înfiinţare a Muzeului 

Agriculturii Slobozia; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013 privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Adresa nr. 908 din 25.08.2015 a Muzeului Agriculturii Slobozia; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

-  Raportul nr. 7803 din 17.09.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr.7998 din 23.09.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr.7963 din 23.09.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

 - Raportul nr.8015 din 23.09.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu: 

- prevederile art. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, 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 aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului 

Agriculturii Slobozia, conform anexei 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 va 

comunica Muzeului Agriculturii Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

            PREŞEDINTE                                          

 

  Vasile Silvian CIUPERCĂ                                             Contrasemnează  

   Secretarul judeţului Ialomiţa 

    Adrian-Robert  IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 7827 din 17.09.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 

 - Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 

judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 -   Raportul comun  nr. 7832 din 17.09.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei Investiţii 

şi Servicii Publice;  

 - Raportul nr.8016 din 23.09.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială 

şi familie; 

- Raportul nr. 7999 din 23.09.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 

incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 7973 din 23.09.2015 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

- Raportul nr. 7964 din 23.09.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 7980 din 23.09.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

 În conformitate cu : 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din 

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

ulterioare; 

 - prevederile art. 19 alin. (2) şi art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7/10.02.2015 privind adoptarea 

bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015; 

 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 2015, pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 

149.744,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 149.753,00 mii lei cu un deficit de 9,00 mii lei, 

potrivit pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2 Se aprobă utilizarea unei sumei suplimentare de 1.800,00 mii lei din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru asigurarea fondurilor 

necesare în vederea achiziţionării unui aparat RMN de către Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Slobozia. 

 

Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2015, pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni , la venituri şi cheltuieli în 

sumă de 13.048,00 mii lei, potrivit pct. 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 2015, pe capitole, 

subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni , la venituri în sumă de 1.285,00 mii lei, 

la cheltuieli în sumă de 1.289,00 mii lei, cu un deficit de 4,00 mii lei, potrivit pct. 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 împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului 

judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza programelor, programul de investiţii publice, fondul salariilor 

de bază şi în  bugetul general consolidat, pe anul 2015. 

 

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 şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE 

 

   Vasile Silvian CIUPERCĂ                Contrasemnează 

          Secretarul judeţului Ialomiţa                                        

                                                                             Adrian Robert IONESCU  
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H O T Ă R Â R E 

 privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean  

de  Urgenţă Slobozia,  pe anul 2015  

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 7828 din 17.09.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar faţă 

de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - adresa nr. 8759 din 09.09.2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia privind 

rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 

 - Hotărârile Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia      

nr. 26 din 09.09.2015 şi nr. 29 din 17.09.2015 de avizare a rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia pe anul 2015; 

 - Raportul  nr. 7830 din 17.09.2015 al Direcţiei Buget Finanţe;  

 - Raportul nr.8017 din 23.09.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială 

şi familie; 

- Raportul nr. 8000 din 23.09.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 

incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 7974 din 23.09.2015 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

 În conformitate cu : 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 10.02.2015 privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe 

anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 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. d), alin. (5) lit. a) pct. 3 şi art. 104 alin (4) lit.b) şi alin.(6) lit. 

b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 186/2014  privind bugetul de stat pe anul 2015, 

 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 şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Slobozia, pe anul 2015,  la venituri în sumă de 54.934,00 mii lei, la cheltuieli în sumă 

de 56.034,00 mii lei, cu un deficit de 1.100,00 mii lei, conform anexei . 
 

 Art. 2 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia să introducă 

modificările şi completările în structura bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Slobozia şi programul de investiţii publice al acestuia, pe anul 2015. 

 

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

cunoştinţă publică. 

 

Art. 4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa. 

 

 

PREŞEDINTE              

            Contrasemnează        

Vasile Silvian CIUPERCĂ                Secretarul judeţului Ialomiţa     

                                                                         Adrian Robert IONESCU  
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H O T Ă R Â R E  

privind repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

din judeţ a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

 pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2015  

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 7826 din 17.09.2015 a Vicepreşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

- Raportul comun nr. 7831 din  17.09.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi 

Direcţiei Investiţii si Servicii Publice; 

- Raportul nr.7975 din 23.09.2015 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 

- Raportul nr.7981 din 23.09.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul  nr.8001 din 23.09.2015 al Comisiei juridice,de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi, 

În conformitate cu: 

 - prevederile art. 91 alin.1 lit.(b) şi alin.(5) lit.a) pct.12 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicata; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 privind rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2015; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 638/2015 privind repartizarea pe 

judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale; 

 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 6.947,00 mii lei, reprezentând sume defalcate din 
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taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale pe anul 2015, potrivit anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

 

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

aducerii la cunoştinţă publică. 

 

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

de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin direcţiile de specialitate,  şi va fi 

comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Ialomiţa, prefectului judeţului şi consiliilor locale implicate, 

urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa .  

 

 

                 PREŞEDINTE,                                        

         Contrasemnează, 

        Vasile Silvian CIUPERCĂ                     Secretarul  judeţului Ialomiţa  

                                                                Adrian  Robert  IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.  94 din 23.12.2010 

privind stabilirea funcţiunilor şi administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural 

UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 7799 din 17.09.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar 

faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Cererea Asociaţiei Tinerilor din Ialomiţa, înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa 

sub nr. 4842 din 08.06.2015; 

          -   Raportul nr. 7802 din 17.09.2015 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

          -   Raportul nr. 8002 din 23.09.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

          - Raportul nr. 7965 din 23.09.2015 al Comisiei pentru  învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

 În conformitate cu: 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.  94 din 23.12.2010 privind 

stabilirea funcţiunilor şi administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural UNESCO 

”Ionel Perlea”, cu modificările şi 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) şi (3), coroborat cu 869 din 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 

Ialomita, 

 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 Începând cu data prezentei, se revocă, la cerere, dreptul de folosinţă conferit 

potrivit art. 3 lit. a) din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.  94 din 23.12.2010 

privind stabilirea funcţiunilor şi administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural 

UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările şi completările ulterioare, Asociaţiei Tinerilor din 

Ialomiţa pentru suprafaţa de 14,75 mp, identificată în anexa nr. 6 a hotărârii, anexă care 

se abrogă . 
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         Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 94 din 

23.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare. 

 

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

cunoştinţă publică. 

 

       Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, 

spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa şi Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, urmând să fie publicată pe 

site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

     PREŞEDINTE, 

                                                                                                   Contrasemnează 

    Vasile Silvian CIUPERCĂ                                         Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                                                                                          Adrian – Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de colaborare între Judeţul Ialomiţa şi Judeţul Călăraşi 

în vederea promovării proiectelor ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene 

DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa - limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 –  

km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa - limită Judeţ Ialomiţa,  

km 0+000 - km 15+365” şi ”Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (km 13+865 - 

km 37+545 ) localităţile Drăgoeşti  – Roşiori – Moviliţa - Dridu, DJ 101 (km 52+100 - 

37+600) localităţile Dridu - Fierbinţi Târg – limită judeţ Ilfov, DJ 101 (km 52+100 –  

km 59+700) Dridu - Jilavele şi DJ 402 (km 53+700-61+420) limită Judeţ Călăraşi – 

Sineşti (DN2) şi DN 2 – limită judeţ Ilfov (km 61+860 - km 63+420)”  

prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 7959 din 23.09.2015 a Vicepreşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

- minutele întâlnirilor de lucru între reprezentanţii Consiliului Judeţean 

Călăraşi şi ai Consiliului Judeţean Ialomiţa din 09.01.2015 şi 01.09.2015; 

- Hotărârea nr. 1/2015 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională privind 

prioritizarea finanţării proiectelor în cadrul Axei prioritare 6, Prioritatea de                 

investiţii 6.1.; 

 - dispoziţia nr. 111 din 19.05.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu 

completările ulterioare, 

Examinând: 

- Raportul nr. 7961 din  23.09.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 8006 din 23.09.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 7983 din 23.09.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1. din 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020; 

- prevederile art. 14 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile art. 10, art. 14, art. 91 alin. (1) lit. d), e), alin. (5) lit. a), pct. 12, alin. 

(6), lit. a) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de colaborare între Judeţul Ialomiţa şi Judeţul 

Călăraşi în vederea promovării proiectelor ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor 

judeţene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa - limită Judeţ Ialomiţa, km 

0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa - limită Judeţ 

Ialomiţa,  km 0+000 - km 15+365” şi ”Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 

(km 13+865 - km 37+545 ) localităţile Drăgoeşti  – Roşiori – Moviliţa - Dridu, DJ 101 

(km 52+100 - 37+600) localităţile Dridu - Fierbinţi Târg – limită judeţ Ilfov, DJ 101 (km 

52+100 - km 59+700) Dridu - Jilavele şi DJ 402 (km 53+700-61+420) limită Judeţ 

Călăraşi – Sineşti (DN2) şi DN 2 – limită judeţ Ilfov (km 61+860 - km 63+420)” prin 

Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

       

Art. 2 Scopul principal al Acordului de colaborare îl constituie creşterea 

gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei 

TEN -T prin modernizarea drumurilor judeţene menţionate la art.1. 

 

       Art.3 Se împuterniceşte domnul Ştefan MUŞOIU – Vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, din partea Judeţului Ialomiţa, Acordul de 

colaborare menţionat la articolul 1. 

 

 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 domnului Ştefan MUŞOIU – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, şi direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa,  spre ducere la îndeplinire, şi, spre ştiinţă,  Consiliului Judeţean Călăraşi, 

urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

PREŞEDINTE 

    

          Vasile Silvian CIUPERCĂ                     Contrasemnează 

               Secretarul Judeţului Ialomiţa, 

                  Adrian Robert IONESCU 
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 Anexă 

la Hotărârea CJ Ialomiţa nr.84 din 25.09.2015 

 

 

Acord de colaborare 

Art. 1. Părţile 

1. UAT Judeţ Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, Strada.1 Decembrie 1918, nr.1, cod 
fiscal 4294030, reprezentat de Consiliul Judeţean Călăraşi, prin Preşedinte, având 
calitatea de Partener 1,  

 

2. UAT Judeţ Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1, cod fiscal 
4231776, reprezentat de Consiliul Judeţean Ialomiţa, prin Preşedinte, având calitatea de 
Partener 2 

au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestei colaborări este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor precum şi 

responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente realizării traseelor 
regionale prioritizate:  
 
Traseul 3 conform Hotărârii privind aprobarea listei de proiecte prioritare pentru care 
vor fi întocmite cereri de finanţare în cadrul programului Operaţional Regional 2014 – 
2020, Axa prioritară 6 ”Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea 
infrastructurii rutiere regionale la reţeaua TEN – T”, după cum urmează: 
 
 DJ101 – Jilavele – Dridu – limita judeţ Ilfov; DJ302 – Dridu – Moviliţa – Drăgoeşti – DJ402 – 

Hagieşti – Lilieci – Sineşti (IL); DJ302 – limita judeţ Ialomiţa – Măriuţa; DJ402 – Măriuţa – 

Belciugatele – Fundulea – Curcani – DN4 (CL) / lungime aproximativă: 120 km, compus 

dintr-un număr de 2 proiecte individuale inter-conectate care vor fi depuse în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţie 

6.1. 

(2) Beneficiarii, denumirea proiectelor şi valoarea estimativă a proiectelor ce compun traseele 
prioritizate, menţionate la alin (1) al prezentului articol sunt detaliate în cadrul tabelului 
următor: 

Beneficiar Proiect Valoare totală 

estimată 

1. UAT Judeţ Călăraşi 

POR - PRIORITATEA 1 Modernizarea şi reabilitarea drumurilor 
judeţene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani –
Măriuţa - limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – 
km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 –
Belciugatele – Măriuţa - limită judeţ 
Ialomiţa, km. 0+000 - km 15+365 

26.000.000 euro 
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2. UAT Judeţ Ialomiţa 

POR - PRIORITATEA 1 Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 
(Km 13+865 - km 37+545) localităţile 
Drăgoeşti  –Roşiori –Moviliţa-Dridu , DJ 101 
( Km 52+100-37+600) localităţile Dridu-
Fierbinţi Târg-lim.jud. Ilfov , DJ 101 (km 
52+100-Km 59+700) Dridu-Jilavele şi DJ 402 
(km 53+700-61+420) lim. Jud Călăraşi-
Sineşti(DN2) şi DN 2-lim judeţ Ilfov (Km 
61+860-Km 63+420) 

21.000.000 euro 

 

(3) Descrierea succintă a proiectelor menţionate la  alin. (2) constituie anexa 1 la prezentul 
acord. 

(4) Hotărârea nr. 1/2015 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională privind prioritizarea 
traseului menţionat la alin. (1) este parte integrantă a acestui acord. 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea acordului 

Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale 
acordului de colaborare partenerială: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Etapa I Iniţiere 

 Întâlnire iniţială   ” kick-off meeting” 

 Stabilirea membrilor echipei de implementare a 
proiectului 

 Stabilirea calendarului de implementare a proiectului 

Etapa II  Implementare 

 Pregătirea, organizarea, desfăşurarea procedurilor de 
achiziţie publică de servicii  

 Pregătirea, organizarea, desfăşurarea procedurilor de 
achiziţie publică de lucrări execuţie  

 Realizarea activităţilor de prestări servicii şi a execuţiei 
de lucrări 

Etapa III  Încheiere 
 Recepţia lucrărilor de  reabilitare şi modernizare    

 Raportarea finală tehnică şi financiară 

 Diseminare, enunţare lecţii învăţate 

 Organizarea arhivării documentelor proiectului pe 
perioada prevăzută de finanţator . 

Consiliul Judeţean 
Ialomiţa  

Etapa I Iniţiere 

 Întâlnire iniţială   ” kick-off meeting”; 
 Mobilizarea resurselor umane-echipa de proiect; 
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 Identificarea şi alocarea logisticii necesare implementării 
proiectului; 

 Revizuirea planului de implementare a proiectului 

Etapa II Implementare 

 Managementul operaţional al proiectului; 

 Achiziţie de servicii şi lucrări; 

 Derulare activităţi şi furnizare rezultate 

Etapa III Încheiere 
 Recepţia lucrărilor de  modernizare;    

 Asigurarea condiţiilor de funcţionare efectivă ale 

serviciilor necesare operării investiţiei inclusiv pe 

perioada ulterioară încheierii proiectului; 

 Raportarea finală tehnică şi financiară;  

 Diseminare, enunţare lecţii învăţate; 

 Organizarea arhivării documentelor proiectului pe 

perioada prevăzută de finanţator. 

 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

 Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării acordului şi 31 
decembrie 2023.  

 Acordul de colaborare poate să înceteze, cel mai devreme la data finalizării fizice şi 
financiare a întregului traseu.  
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Art. 5. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

Drepturile partenerilor 

(1) Fiecare partener are dreptul să solicite celuilalt partener furnizarea oricăror informaţii şi 
documente legate de celelalte proiecte, în scopul elaborării documentatiei tehnico-
economice sau privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

 

Obligaţiile partenerilor 

(2) Părţile prezentului acord-cadru se obligă să asigure respectarea calendarului privind 
depunerea şi implementarea proiectelor individuale interconectate aferente traseului 
menţionat la art 2 alin 1. Calendarul menţionat constituie anexa 2 a prezentului acord. 

(3) Părţile prezentului acord-cadru se obligă să asigure contribuţia proprie la cheltuielile 
eligibile şi ne-eligibile în cadrul proiectelor menţionate la art 2 alin (2), precum şi să 
realizeze toate demersurile necesare pentru depunerea proiectelor proprii in cadrul 
apelului lansat pentru axa prioritara 6 ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de 
importanţă regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 ”Stimularea mobilităţii regionale prin 
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T în cadrul POR 2014-
2020”. 

(4) În eventualitatea imposibilităţii obţinerii finanţării în cadrul POR 2014-2020 pentru unul sau 
mai multe dintre proiectele menţíonate la art 2 alin (2), beneficiarii acestora se obligă să 
realizeze toate demersurile necesare pentru finanţarea din alte surse  precum şi 
implementarea respectivelor proiecte pentru asigurea cadrului necesar realizării intregului 
traseu menţionat la art 2 alin 1 şi conectarea la reţeaua TEN-T aferentă 

(5) Părţile vor colabora şi agrea  anterior realizării documentatiilor tehnico economice o 
soluţie tehnică compatibilă care să asigure aceeaşi portanţă  si viteză de proiectare pe 
întreg traseul menţionat la art 2 alin (1). 

(6) Fiecare partener va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 
implementarea proiectului şi le va furniza dacă este necesar copii ale rapoartelor de 
progres şi financiare. 

(7) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, alţi parteneri 
etc.), trebuie să fie convenite prealabil între părţi  

(8) Fiecare partener va desemna o persoană care va facilita implementarea prezentului acord. 

 

Art. 6. Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de 
toate părţile.  Partenerii inteleg ca in cazul in care unul sau mai multe proiecte parte a 
traseului nu vor fi aprobate, celalalt/celelalte proiect/proiecte vor fi evaluate individual, 
daca respecta in continuare criteriile de eligibilitate.  

Partenerii agreează ca după aprobarea tuturor proiectelor componente ale traseului să 
depună toate eforturile pentru ca implementarea în calendarul agreat să fie realizată. 

(2) 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. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

 

Întocmit în număr de 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi câte un 
original pentru cererea de finanţare . 

Semnături 
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Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Răducu George Filipescu 

Preşedinte Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

 Călăraşi  

         2015 

 Consiliul 
Judeţean Ialomiţa 

Vasile Silvian Ciupercă  

Preşedinte Consiliul Judeţean 
Ialomiţa 

 Slobozia 

          2015 

 

 

 

Anexa 1 

Descrierea succintă a proiectelor 

1. 

Prin implementarea proiectului ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 402 

tronson DN 4 – Curcani –Măriuţa - limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 

tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa - limită judeţ Ialomiţa, km. 0+000 - km 15+365” se 

realizează conexiunea între DN4 (parte integrantă a Coridorului IV Paneuropean) şi Autostrada A2 

– componentă a reţelei de transport TEN – T. 

Prin implementarea proiectului: ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 402 

tronson DN 4 – Curcani –Măriuţa - limită judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 

tronson DN3 –Belciugatele – Măriuţa - limită judeţ Ialomiţa, km. 0+000 - km 15+365” se 

intenţionează modernizarea, reabilitarea, realizarea capacităţii portante pentru traficul actual şi 

viitor, crearea unui sistem rutier modern, construirea de rigole beton în intravilan şi din pământ 

în extravilan, podeţe pentru scurgere ape DN 1000 pe drum judeţean, DN  600 la drumuri 

laterale, DN 315 la acces proprietăţi, parcări, modernizare intersecţii, casiuri descărcare ape în 

lateral, toate acestea contribuind la creşterea vitezei de circulaţie, creşterea siguranţei 

traficului, precum şi reducerea timpului de parcurs. 

Ca impact estimat al proiectului la nivel regional, menţionăm următoarele: 

-  atragerea de turişti în zonele de agrement (pescuit sportiv şi vânătoare); 

 - atragerea de investitori noi în agricultură, piscicultură, plantaţii livezi şi păduri; 

 - dezvoltarea socio–economică a zonei şi creşterea nivelului de trai  al locuitorilor din zonă prin  

   deplasarea mai rapidă, costuri reduse, în condiţii de siguranţă superioare şi de confort crescut; 

- creşterea posibilităţilor de angajare a locuitorilor din zonă, atât în timpul implementării 

proiectului,   

  cât şi post–implementare; 

-  scăderea nivelului de poluare; 

-  creşterea numărului elevilor care îşi vor continua studiile în învăţământul liceal şi profesional 
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2.  

Proiectul cu titlul: ”Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (km 13+865 - km 37+545) 

localităţile Drăgoeşti  – Roşiori  – Moviliţa - Dridu, DJ 101 ( Km 52+100-37+600) localităţile 

Dridu -Fierbinţi Târg - lim.jud. Ilfov, DJ 101 (km 52+100 - Km 59+700) Dridu - Jilavele şi DJ 

402 (km 53+700 - 61+420) lim. Jud. Călăraşi – Sineşti (DN2) şi DN 2 - lim judeţ Ilfov (Km 

61+860 - Km 63+420)” are ca obiectiv modernizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii regionale 

de transport a judeţului Ialomiţa prin racordarea zonei deficitară economic la reţeaua TEN -T în 

vederea creării unui cadru favorabil dezvoltării economice durabile a regiunii şi a atragerii de 

investiţii în zonă. 

În ceea ce priveşte conectivitatea la reţeaua rutieră de bază, în judeţele Călăraşi , Ialomiţa, 

Ilfov , DJ 302 este reprezentat atât de coridorul Autostrăzii  A2 şi coridorul Autostrăzii A3 prin DJ 

101 în judeţul Ilfov şi prin E 85 (DN 2) până în localitatea Urziceni şi intersecţia cu DN 2A - 

legătura cu Constanţa asigurând o conectivitate primară prin comuna Moviliţa şi o conectivitate 

secundară  prin DN 2 A şi va asigura conexiunea cu judeţul Prahova prin DN 1D şi oraşul Urziceni , 

iar prin DJ 402 asigură conectivitatea prin DN 2 cu reţeaua TEN -T extinsă. 

Din punct de vedere economic modernizarea DJ 302 , DJ 101, DJ 402 va conduce implicit la 

îmbunătăţirea infrastructurii regionale , va produce modificări asupra zonelor defavorizate şi 

comunităţile marginalizate (romi)   prin:  

- modernizarea şi reabilitarea infrastructurii regionale de transport, drumuri judeţene,  

contribuind  la mărirea siguranţei  traficului; 

- modernizarea DJ-urilor va conduce la dezvoltarea infrastructurii de turism şi realizarea 

proiectului  “Drumul Bălţilor”propus în strategia judeţeană, prin prevederea unei legături de 

transport la aceste facilităţi din zonă; 

- reabilitarea şi modernizarea zonelor industriale, incluzând refacerea mediului degradat şi  

  modernizarea acestor arii, furnizarea de legături de transport la aceste facilităţi; 

- dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi a posibilităţilor de acces la acestea, pentru 

îmbunătăţirea accesului la mediul de afaceri; 

- îmbunătăţirea funcţionării eficiente a pieţelor de muncă cât şi accesibilitatea la locurile de 

muncă; 

- asigurarea accesibilităţii sporite şi conectivităţii regionale şi interregionale prin micşorarea  

  distanţelor şi a timpilor de parcurs; 

- asigurarea accesului la obiective de interes sportiv şi cultural. 
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Anexa 2 

 

Calendarul comun privind depunerea şi implementarea proiectelor 

 

09.01.2015 - întâlnire de lucru între reprezentanţii CJ Călăraşi şi CJ Ialomiţa pentru prioritizarea 

proiectelor de dezvoltare a transportului rutier între cele două judeţe în Regiunea Sud Muntenia 

01.09.2015 – întâlnire de lucru între reprezentanţii CJ Călăraşi şi CJ Ialomiţa pentru stabilirea 

modului de colaborare pentru proiectele ce se vor finanţa în cadrul POR Axa 6 şi SUERD 

septembrie – octombrie 2015 – definitivarea documentaţiei tehnice aferente priorităţilor stabilite 

Luna 1 de la aprobarea Ghidului  Solicitantului forma finală – elaborarea Cererii de finanţare  

Luna 2 de la aprobarea Ghidului  Solicitantului forma finala - Depunerea cererilor de finanţare si 
a anexelor aferente 

Lunile 3 – 6 de la aprobarea Ghidului  Solicitantului forma finală – evaluarea proiectelor  

Luna 7 de la aprobarea Ghidului  Solicitantului forma finală - semnarea Contractelor de finanţare 

 

CJ Călăraşi 

42 luni de la data semnării contractului de finanţare - Implementarea proiectului 

Luna 42 de implementare - Finalizare şi recepţie lucrări 

 

CJ Ialomiţa 

30 luni de la data semnării contractului de finanţare - Implementarea proiectului  

Luna 30 de implementare - Finalizare şi recepţie lucrări 

 

Notă: Calendarul orientativ va fi modificat şi actualizat în funcţie de aprobarea Ghidului 
Solicitantului – forma finală 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de colaborare între Judeţul Ialomiţa şi Judeţul Călăraşi 

în vederea promovării proiectelor ”Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean 

DJ 306 tronson Cuza - Vodă (DN3) – Socoalele - limită judeţ Ialomiţa km 0+000 –  

km 63+000” şi „ Modernizare drum judeţean DJ 306 limită judeţ Călăraşi  

Km 32+950 – Albeşti  – Andrăşeşti - Gheorghe Doja - Crunţi km 63+650 - intersecţia 

DJ 102 H  şi de la km 66+225 - la Reviga - Cocora km 58+775 şi DJ 203E - limită judeţ 

Buzău – Cocora  km 14+075 - 21+325” prin P.O.R. 2014 – 2020,  

Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1 - SUERD 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 7958 din 23.09.2015 a Vicepreşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

- minuta întâlnirii de lucru între reprezentanţii Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 

ai Consiliului Judeţean Călăraşi din 23.03.2015;  

 - dispoziţia nr. 111 din 19.05.2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu 

completările ulterioare, 

Examinând: 

- Raportul nr. 7960 din  23.09.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 8007 din 23.09.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr. 7984 din 23.09.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1. din 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 SUERD; 

- prevederile art. 14 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile art. 10, art. 14, art. 91 alin. (1) lit. d), e), alin. (5) lit. a), pct. 12, alin. 

(6), lit. a) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de colaborare între Judeţul Ialomiţa şi Judeţul 

Călăraşi în vederea promovării proiectelor ”Modernizarea şi reabilitarea drumului 

judeţean DJ 306 tronson Cuza-Vodă (DN3) – Socoalele - limită judeţ Ialomiţa km 

0+000 – km 63+000” şi ”Modernizare drum judeţean DJ 306 limită judeţ Călăraşi 

Km 32+950 – Albeşti  – Andrăşeşti - Gheorghe Doja - Crunţi km 63+650 - 

intersecţia DJ 102 H  şi de la km 66+225 - la Reviga - Cocora km 58+775 şi DJ 203E 

- limită judeţ Buzău – Cocora  km 14+075 - 21+325” prin P.O.R. 2014 – 2020, Axa 

prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1 - SUERD, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

       

Art. 2 Scopul principal al Acordului de colaborare îl constituie creşterea 

gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei 

TEN -T prin modernizarea drumurilor judeţene menţionate la art.1. 

 

       Art.3 Se împuterniceşte domnul Ştefan MUŞOIU – Vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, din partea Judeţului Ialomiţa, Acordul de 

colaborare menţionat la articolul 1. 

 

 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 domnului Ştefan MUŞOIU – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, şi direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa,  spre ducere la îndeplinire, şi, spre ştiinţă,  Consiliului Judeţean Călăraşi, 

urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

    

          Vasile Silvian CIUPERCĂ                     Contrasemnează 

               Secretarul Judeţului Ialomiţa, 

                  Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

Nr.85                                               Rd/Oc  

Adoptată astăzi 25.09.2015                           DIG 

la Manasia            2 ex. 
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Anexă 

la Hotărârea CJ Ialomiţa nr.85 din 25.09.2015 

 

Acord de colaborare 

Art. 1. Părţile 

1. UAT Judeţ Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, Strada.1 Decembrie 1918, nr.1, cod 
fiscal 4294030, reprezentat de Consiliul Judeţean Călăraşi, prin Preşedinte, având 
calitatea de Partener 1,  

 

2. UAT Judeţ Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1, cod fiscal 
4231776, reprezentat de Consiliul Judeţean Ialomiţa, prin Preşedinte, având calitatea de 
Partener 2 

au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestei colaborări este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor precum şi 

responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente realizării proiectelor: 
 

”Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 306 tronson Cuza-Vodă (DN3) – Socoalele - 
limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 63+000”, respectiv „Modernizare drum judetean DJ 306 lim. 
jud. Călăraşi Km 32+950 – Albeşti  – Andrăşeşti - Gh. Doja - Crunţi km 63+650 - intersecţia DJ 102 
H  şi de la km 66+225 - la Reviga - Cocora    km 58+775 şi DJ 203 E -   lim. Jud. Buzău – Cocora  
km 14+075 - 21+325”, proiecte individuale inter-conectate care vor fi depuse în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 - SUERD, - Axa prioritară 6, Prioritatea de 
investiţie 6.1. 

(2) Beneficiarii, denumirea proiectelor şi valoarea estimativă a proiectelor ce compun traseele 
prioritizate, menţionate la alin (1) al prezentului articol sunt detaliate în cadrul tabelului 
următor: 

Beneficiar Proiect Valoare totală 

estimată 

1. UAT Judeţ Călăraşi 

POR – SUERD 
PRIORITATEA 1 

Modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 306 tronson Cuza-Vodă (DN3) – 
Socoalele - limită judeţ Ialomiţa km 0+000 
– km 63+000 

15.000.000 euro 
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2. UAT Judeţ Ialomiţa 

POR – SUERD 
PRIORITATEA 1 

Modernizare drum judetean DJ 306 lim. 
jud. Călăraşi Km 32+950 – Albeşti  – 
Andrăşeşti - Gh. Doja - Crunţi km 63+650 - 
intersecţia DJ 102 H  şi de la km 66+225 - 
la Reviga - Cocora    km 58+775 şi DJ 203 E 
-   lim. Jud. Buzău – Cocora  km 14+075 - 
21+325 

17.252.000 euro 

 

(3) Descrierea succintă a proiectelor menţionate la  alin. (2) constituie anexa 1 la prezentul 
acord. 

 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea acordului 

Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale 
acordului de colaborare partenerială: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Etapa I Iniţiere 

 Întâlnire iniţială   ” kick-off meeting” 

 Stabilirea membrilor echipei de implementare a 
proiectului 

 Stabilirea calendarului de implementare a proiectului 

Etapa II  Implementare 

 Pregătirea, organizarea, desfăşurarea procedurilor de 
achiziţie publică de servicii  

 Pregătirea, organizarea, desfăşurarea procedurilor de 
achiziţie publică de lucrări execuţie  

 Realizarea activităţilor de prestări servicii şi a execuţiei 
de lucrări 

Etapa III  Încheiere 
 Recepţia lucrărilor de  reabilitare şi modernizare    

 Raportarea finală tehnică şi financiară 

 Diseminare, enunţare lecţii învăţate 

 Organizarea arhivării documentelor proiectului pe 
perioada prevăzută de finanţator . 
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Consiliul Judeţean 
Ialomiţa  

Etapa I Iniţiere 

 Întâlnire iniţială   ” kick-off meeting”; 
 Mobilizarea resurselor umane-echipa de proiect; 
 Identificarea şi alocarea logisticii necesare implementării 

proiectului; 
 Revizuirea planului de implementare a proiectului 

Etapa II Implementare 

 Managementul operaţional al proiectului; 

 Achiziţie de servicii şi lucrări; 

 Derulare activităţi şi furnizare rezultate 

Etapa III Încheiere 
 Recepţia lucrărilor de  modernizare;    

 Asigurarea condiţiilor de funcţionare efectivă ale 

serviciilor necesare operării investiţiei inclusiv pe 

perioada ulterioară încheierii proiectului; 

 Raportarea finală tehnică şi financiară;  

 Diseminare, enunţare lecţii învăţate; 

 Organizarea arhivării documentelor proiectului pe 

perioada prevăzută de finanţator. 

 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

 Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării acordului şi 31 
decembrie 2023.  

 Acordul de colaborare poate să înceteze, cel mai devreme la data finalizării fizice şi 
financiare a întregului traseu.  

 

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

Drepturile partenerilor 

(1) Fiecare partener are dreptul să solicite celuilalt partener furnizarea oricăror informaţii şi 
documente legate de celelalte proiecte, în scopul elaborării documentatiei tehnico-
economice sau privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

 

Obligaţiile partenerilor 

(2) Părţile prezentului acord-cadru se obligă să asigure respectarea calendarului privind 
depunerea şi implementarea proiectelor individuale interconectate aferente traseului 
menţionat la art 2 alin 1. Calendarul menţionat constituie anexa 2 a prezentului acord. 

(3) Părţile prezentului acord-cadru se obligă să asigure contribuţia proprie la cheltuielile 
eligibile şi ne-eligibile în cadrul proiectelor menţionate la art 2 alin (2), precum şi să 
realizeze toate demersurile necesare pentru depunerea proiectelor proprii in cadrul 
apelului lansat pentru axa prioritara 6 ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de 
importanţă regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 ”Stimularea mobilităţii regionale prin 
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conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T în cadrul POR 2014-
2020” – SUERD. 

(4) În eventualitatea imposibilităţii obţinerii finanţării în cadrul POR 2014-2020 pentru unul sau 
mai multe dintre proiectele menţíonate la art 2 alin (2), beneficiarii acestora se obligă să 
realizeze toate demersurile necesare pentru finanţarea din alte surse  precum şi 
implementarea respectivelor proiecte pentru asigurea cadrului necesar realizării intregului 
traseu menţionat la art 2 alin 1 şi conectarea la reţeaua TEN-T aferentă 

(5) Părţile vor colabora şi agrea  anterior realizării documentatiilor tehnico economice o 
soluţie tehnică compatibilă care să asigure aceeaşi portanţă  si viteză de proiectare pe 
întreg traseul menţionat la art 2 alin (1). 

(6) Fiecare partener va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 
implementarea proiectului şi le va furniza dacă este necesar copii ale rapoartelor de 
progres şi financiare. 

(7) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, alţi parteneri 
etc.), trebuie să fie convenite prealabil între părţi  

(8) Fiecare partener va desemna o persoană care va facilita implementarea prezentului acord. 

 

Art. 6. Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de 
toate părţile.  Partenerii inteleg ca in cazul in care unul sau mai multe proiecte parte a 
traseului nu vor fi aprobate, celalalt/celelalte proiect/proiecte vor fi evaluate individual, 
daca respecta in continuare criteriile de eligibilitate.  

Partenerii agreează ca după aprobarea tuturor proiectelor componente ale traseului să 
depună toate eforturile pentru ca implementarea în calendarul agreat să fie realizată. 

(2) 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. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

 

Întocmit în număr de 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi câte un 
original pentru cererea de finanţare . 

Semnături 

 

Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Răducu George Filipescu 

Preşedinte Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

 Călăraşi  

         2015 

 Consiliul 
Judeţean Ialomiţa 

Vasile Silvian Ciupercă  

Preşedinte Consiliul Judeţean 
Ialomiţa 

 Slobozia 

          2015 
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Anexa 1 

Rezumat proiecte 

1. 

Proiectul ”Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 306 tronson Cuza-Vodă (DN3) 

– Socoalele - limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 63+000” are ca scop creşterea gradului de 

siguranţă, creşterea vitezei de deplasare şi îmbunătăţirea condiţiilor de transport, reducerea 

poluării. 

Oportunitatea proiectului reiese din faptul că prin realizarea rutei de transport situate de-a 

lungul şi/sau la intersecţia unor drumuri naţionale (DN3, DN3A, DN31) se va transfera traficul 

naţional şi internaţional în afara centrului urban cu multiple avantaje, cum ar fi:  

- modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport în conformitate cu principiile 

dezvoltării durabile; 

- reducerea timpilor de parcurs a autovehiculelor pe reţeaua de drumuri naţionale; 

- îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane. 

 

 

2.  

Proiectul cu titlul: ”Modernizare drum judetean DJ 306 lim. jud. Călăraşi Km 32+950 – 

Albeşti  – Andrăşeşti - Gh. Doja - Crunţi km 63+650 - intersecţia DJ 102 H  şi de la km 

66+225 - la Reviga - Cocora    km 58+775 şi DJ 203 E -   lim. Jud. Buzău – Cocora  km 14+075 

- 21+325” are ca obiectiv îmbunătăţirea infrastructurii regionale de transport a judeţului 

Ialomiţa prin racordarea zonei deficitară economic la reţeaua TEN -T în vederea creării unui 

cadru favorabil dezvoltării economice durabile a regiunii şi a atragerii de investiţii în zonă. 

În ceea ce priveşte conectivitatea la reţeaua rutieră de bază, în judeţul Ialomiţa, DJ 306 asigură 

o conectivitate secundară la Autostrada  A2, la coridorul E 85 (DN 2), E60 (până la intersecţia cu 

DN 2A), o conectivitate primară prin comuna Ciocârlia şi o conectivitate secundară prin DN 2A şi 

DN 2C. Prin DJ 306 se realizează de asemenea legătura către Portul Călăraşi. 

Modernizarea DJ 306 va conduce implicit şi la îmbunătăţirea infrastructurii regionale care se va 

realiza prin: 

- modernizarea infrastructurii regionale de transport, drumuri judeţene, cât şi măsuri de 

siguranţa traficului; 

- reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de turism prin prevederea unei legături de transport 

la aceste facilităţi; 
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- reabilitarea şi modernizarea zonelor industriale, incluzând refacerea mediului degradat şi 

modernizarea acestor arii, furnizarea de legături de transport la aceste facilităţi; 

- dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi a posibilităţilor de acces la acestea; 

- acces facil atât la Portul Călăraşi, cât şi la Portul Constanţa prin DN 2A şi Austostrada A2.  
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Anexa 2 

 

Calendarul comun privind depunerea şi implementarea proiectelor 

 

09.01.2015 - întâlnire de lucru între reprezentanţii CJ Călăraşi şi CJ Ialomiţa pentru prioritizarea 

proiectelor de dezvoltare a transportului rutier între cele două judeţe în Regiunea Sud Muntenia 

01.09.2015 – întâlnire de lucru între reprezentanţii CJ Călăraşi şi CJ Ialomiţa pentru stabilirea 

modului de colaborare pentru proiectele ce se vor finanţa în cadrul POR Axa 6 şi SUERD 

septembrie – octombrie 2015 – definitivarea documentaţiei tehnice aferente priorităţilor stabilite 

Luna 1 de la aprobarea Ghidului  Solicitantului forma finală – elaborarea Cererilor de finanţare  

Luna 2 de la aprobarea Ghidului  Solicitantului forma finală - Depunerea cererilor de finanţare şi 
a anexelor aferente 

Lunile 3 – 6 de la aprobarea Ghidului  Solicitantului forma finală – evaluarea proiectelor  

Luna 7 de la aprobarea Ghidului  Solicitantului forma finală - semnarea Contractelor de finanţare 

 

CJ Călăraşi 

30 luni de la data semnării contractului de finanţare - Implementarea proiectului 

Luna 30 de implementare - Finalizare şi recepţie lucrări 

 

CJ Ialomiţa 

30 luni de la data semnării contractului de finanţare - Implementarea proiectului  

Luna 30 de implementare - Finalizare şi recepţie lucrări 

 

Notă: Calendarul orientativ va fi modificat şi actualizat în funcţie de aprobarea Ghidului 

Solicitantului – forma finală 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Convenţiei de colaborare  

cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 7710 din 15.09.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Adresa nr. 3415 din 31.08.2015 a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- Raportul nr. 7713 din 15.09.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr.8003 din 23.09.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr.7966 din 23.09.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

 - Raportul nr.8018 din 23.09.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu: 

- prevederile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 8 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor sociale, actualizată; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor social, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 1 lit. j), art. 2 pct. 10  şi Anexei nr. 10 din Ordinul Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014 privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 

sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în 

dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în 

sistem integrat şi cantinelor sociale; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi e), alin. (5) lit. a) punctul 2 şi alin. (6) lit. a) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1 Se aprobă Convenţia de colaborare între Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, cu 

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, conform modelului anexat, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Ialomiţa să semneze Convenţia de colaborare. 

 

 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi 

Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

            PREŞEDINTE                                          

 

  Vasile Silvian CIUPERCĂ                                            Contrasemnează  

  Secretarul judeţului Ialomiţa 

    Adrian-Robert  IONESCU 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 86                                                                                                                                                                                    Rd/Oc 

Adoptată la Manasia                                                                                                                                                            HAM 

Astăzi 25.09.2015                            2 ex. 

 



Anexă 

la Hotărârea CJ Ialomiţa nr.86 din 25.09.2015 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

NR. _______ din _______.2015 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ            EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI   

ŞI PROTECŢIA COPILULUI IALOMIŢA            CĂLĂRAŞILOR  

 

Nr.________din ______2015       Nr.________din ______2015 

 

 

 

CONVENŢIE DE COLABORARE 

 

 
Art. 1 Părţile convenţiei: 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, reprezentat prin Vasile 

Silvian Ciupercă – Preşedinte, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa, cu sediul în Slobozia, strada C.D.Gherea, nr. 1, judeţul Ialomiţa, 

reprezentată prin Paul Marcu – Director General, 

 

şi 

 

Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, cu sediul în Slobozia, strada Episcopiei, nr. 2, judeţul Ialomiţa, 

reprezentată prin 

 

au hotărât încheierea prezentei convenţii de colaborare în vederea dezvoltării unor programe sociale 

comune pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate din judeţul Ialomiţa. 

 

Art. 2 Obiectivele convenţiei: 

 Prezenta convenţie de colaborare îşi propune să realizeze un parteneriat cadru între părţi 

pentru: 

- implementarea unor proiecte sociale în folosul persoanelor aflate în dificultate din judeţul 

Ialomiţa, cu respectarea drepturilor benefciarilor prevăzute de lege; 

- iniţierea şi dezvoltarea, în parteneriat, a unor servicii sociale acreditate în sistem integrat cu 

alte servicii de interes general, destinate persoanelor aflate în dificultate din judeţul Ialomiţa; 

- promovarea parteneriatului social dintre Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Episcopia Sloboziei şi 

Călăraşilor. 

 

Art. 3 Durata convenţiei: 

 Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării ei de către ambele părţi şi este valabilă pe 

perioadă de 5 ani. 

 

Art. 4 Obligaţiile părţilor: 

 

4.1. Obligaţii comune: 



- să colaboreze în vederea promovării şi respectării drepturilor şi a interesului superior al 

beneficiarilor;  

- să colaboreze în vederea acordării, iniţierii şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de nevoile 

comunităţii locale;  

- să se informeze reciproc cu privire la procedurile de lucru care privesc partenerul şi după caz, să le 

îmbunătăţească în vederea atingerii scopului prezentei convenţii, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare;  

- să realizeze în comun acţiuni, activităţi, proiecte comune la care să participe beneficiari şi/sau 

angajaţi ai părţilor; 

- să respecte confidenţialitatea datelor furnizate de părţi; 

- să promoveze activităţile comune şi  rezultatelor obţinute se va realiza menţionând parteneriatul. 

 

4.2. Obligaţiile Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa : 

- să colaboreze cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor în ceea ce priveşte promovarea proiectelor 

sociale implementate în judeţul Ialomiţa; 

- să participe împreună cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor la identificarea unor oportunităţi de 

iniţiere şi punere în aplicare a unor proiecte sociale ce vizează dezvoltarea de servicii sociale 

acreditate în sistem integrat cu alte servicii de interes general; 

- să invite reprezentanţi ai Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor la evenimente organizate pe 

problematică socială care vizează persoanele aflate în dificultate din judeţul Ialomiţa; 

- să participe cu reprezentanţi la acţiunile cu scop social implementate de Episcopia Sloboziei şi 

Călăraşilor;  

- să acorde partenerului, prin personalul specializat, sprijin şi consiliere în desfăşurarea activităţilor 

în domeniul serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor 

care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în 

dificultate;  

- să mediatizeze corespunzător activitatea şi realizările partenerului, în domeniul ce face obiectul 

prezentei Convenţii. 

 

4.3. Obligaţiile Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor: 

- să informează Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa cu privire la proiectele desfăşurate în beneficiul persoanelor aflate în dificultate 

din judeţul Ialomiţa; 

- să identifice, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, 

oportunităţi de iniţiere şi punere în aplicare a unor proiecte sociale ce vizează dezvoltarea de servicii 

sociale acreditate în sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor aflate în 

dificultate din judeţul Ialomiţa; 

- să participe cu reprezentanţi la acţiunile implementate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa cu tematică ce implică problematica cuprinsă în prezenta convenţie; 

- să invite reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Ialomiţa la evenimente organizate pe problematică socială care vizează 

persoanele aflate în dificultate din judeţul Ialomiţa; 

- să primească recomandări cu privire la oportunităţile de implicare în folosul sprijinirii persoanelor 

aflate în dificultate din judeţul Ialomiţa, de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa; 

- să creeze şi să menţină reţele de suport la nivel comunitar pentru persoanele care se află în situaţii 

de dificultate; 



- să participe activ la aplicarea politicilor sociale şi a strategiei în domeniul asistenţei sociale în 

judeţul Ialomiţa; 

- să furnizeze servicii de consiliere, mediere şi informare a persoanelor aflate în situaţii de 

vulnerabilitate prin Centrul de consiliere şi sprijin; 

- să transmită semestrial lista beneficiarilor la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa, conform prevederilor Modulului IV Standardul 1 S1. 4. din Anexa nr. 10 la 

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014 

privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale. 

 

Art. 5  Modificări ale Convenţiei 

 Modificările acestei Convenţii vor fi făcute numai cu acordul ambelor părţi prin “Act 

Adiţional”, datat şi semnat de către ambele părţi. Partea care are iniţiativa modificării şi/sau 

completării convenţiei de colaborare va transmite celeilalte părţi, spre analiză, propunerile sale 

motivate. 

 

Art. 6 Rezilierea Convenţiei 

 Această convenţie poate fi declarată nulă şi neavenită, numai cu acordul scris al ambelor părţi, 

sub sancţiunea legilor române în vigoare. 

 

ART.7 Condiţii financiare: 

 Executarea prezentei convenţii nu presupune prin sine însăşi efectuarea de plăţi de la una din 

părţi către cealaltă. 

 

Art. 8 Dispoziţii finale 

 Orice neînţelegere între părţile semnatare ale prezentei Convenţii se va soluţiona pe cale 

amiabilă. 

 

    Prezenta convenţie de colaborare a fost încheiată astăzi_________.2015, întocmită în 2 (două) 

exemplare, fiecare cu valoare de original, câte una pentru fiecare parte. 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA     EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR 
   

  PREŞEDINTE 

 Vasile Silvian CIUPERCĂ 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  

IALOMIŢA 
 

 DIRECTOR GENERAL 

  Paul MARCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Convenţiei de colaborare cu  

Asociaţia Socio - Culturală „Matei Basarab” Slobozia 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 7709 din 15.09.2015 a Vicepreşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

- Adresa nr. 112 din 31.08.2015 a Asociaţiei Socio-Culturale  „Matei Basarab” 

Slobozia; 

- Adresa nr. 14156 din 02.09.2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- Raportul nr. 7712 din 15.09.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr.8004 din 23.09.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr.7967 din 23.09.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

 - Raportul nr.8019 din 23.09.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie, 

În conformitate cu:  

- prevederile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 8 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor sociale, actualizată; 

- prevederile art. 18 alin. (1) lit. j) din Hotărârea de Guvern nr. 118/2014 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor social, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 3 şi Anexei nr. 2 din Instrucţiunile privind completarea 

fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de 

părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, 

temporar sau definitiv, de părinţii săi, aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 31/2015; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi e), alin. (5) lit. a) punctul 2 şi alin. (6) lit. a) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
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În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1 Se aprobă Convenţia de colaborare între Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, cu 

Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab” Slobozia, conform modelului anexat, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Ialomiţa să semneze Convenţia de colaborare. 

 

 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 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi 

Asociaţiei Socio-Culturale “Matei Basarab” Slobozia, urmând a fi publicată pe  

site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE                                          

  Vasile Silvian CIUPERCĂ                                            Contrasemnează  

  Secretarul judeţului Ialomiţa 

    Adrian-Robert  IONESCU 
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Anexă 

la Hotărârea CJ Ialomiţa nr.87 din 25.09.2015 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA    ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ 

NR. _______ din _______.2015     “MATEI  BASARAB” SLOBOZIA 

          Nr.________din ______2015 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ     

ŞI PROTECŢIA COPILULUI IALOMIŢA     

 

Nr.________din ______2015        

 

 

 

 

CONVENŢIE DE COLABORARE 

 

 

 
Art. 1 Părţile convenţiei: 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, reprezentat prin Vasile 

Silvian Ciupercă – Preşedinte, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa, cu sediul în Slobozia, strada C.D.Gherea, nr. 1, judeţul Ialomiţa, 

reprezentată prin Paul Marcu – Director General, 

 

şi 

 

Asociaţia Socio-Culturală “Matei Basarab”, cu sediul în Slobozia, strada Episcopiei, nr. 2, judeţul 

Ialomiţa, reprezentată prin 

 

au hotărât încheierea prezentei convenţii de colaborare în vederea dezvoltării unor programe sociale 

comune pentru sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate din judeţul Ialomiţa. 

 

 

Art. 2 Obiectul convenţiei: 

 Prezenta convenţie are ca obiect colaborarea dintre Judeţul Ialomiţa şi Asociaţia Socio-

Culturală “Matei Basarab” pentru desfăşurarea serviciilor sociale din domeniul protecţiei copilului, 

conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor sociale din 19.02.2014. 

 

 

Art. 3 Durata convenţiei: 

 Prezenta convenţie de colaborare se încheie pe durata licenţierii serviciilor sociale, de 5 ani, 

începând de la data semnării de către ambele părţi. 

 Părţile pot aduce modificările şi completările ce se dovedesc a fi necesare pe parcursul 

derulării acesteia, în vederea realizării obiectivelor propuse 

 



 

Art. 4 Obligaţiile părţilor: 

 

4.1. Obligaţii comune: 

- să colaboreze în vederea promovării şi respectării drepturilor copilului, precum şi a interesului 

superior al beneficiarilor; 

-  să promoveze activităţile desfăşurate în domeniu, la nivel judeţean; 

- să se sprijine reciproc în derularea activităţilor şi în relaţiile cu autorităţile locale şi societatea 

civilă; 

- să comunice şi să coopereze în ceea ce priveşte informarea privind modificările legislative în 

domeniu pe parcursul derulării prezentei convenţii şi să le transmită partenerului; 

- să colaboreze în vederea acordării, iniţierii şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru 

protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;  

- să se informeze reciproc cu privire la procedurile de lucru care privesc partenerul şi după caz, să le 

îmbunătăţească în vederea atingerii scopului prezentei convenţii, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare;  

- să realizeze în comun acţiuni, activităţi, proiecte comune la care să participe copii aflaţi în 

dificultate la nivelul judeţului Ialomiţaşi a comunităţilor locale din judeţ şi/sau angajaţi ai părţilor; 

- să promoveze activităţile comune şi  rezultate obţinute menţionând parteneriatul; 

- să contribuie în mod activ la realizarea obiectivelor propuse; 

- să asigure confidenţialitatea datelor pe care şi le furnizează reciproc, cu privire la copii şi la familia 

acestora. 

 

4.2. Obligaţiile Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa : 

- să colaboreze cu Asociaţia Socio-Culturală „Matei Basarab” în ceea ce priveşte promovarea 

proiectelor sociale implementate în judeţul Ialomiţa; 

- să acorde ASOCIAŢIEI, prin personalul specializat, sprijin şi consiliere în desfăşurarea activităţilor 

în domeniul protecţiei drepturilor copilului;  

- să colaboreze cu ASOCIAŢIA în activităţile de evaluare şi consiliere socială şi psihologică a 

beneficiarilor comuni, în vederea integrării sociale mai rapide a copiilor aflaţi în dificultate sau cu 

dizabilităţi; 

- să participe împreună cu ASOCIAŢIA la identificarea unor oportunităţi de iniţiere şi punere în 

aplicare a unor proiecte sociale ce vizează dezvoltarea de servicii sociale acreditate în sistem integrat 

cu alte servicii de interes general; 

- să invite reprezentanţi ai ASOCIAŢIEI la evenimente organizate pe problematică socială care 

vizează copiii aflaţi în dificultate din judeţul Ialomiţa; 

- să participe cu reprezentanţi la acţiunile implementate de ASOCIAŢIE, cu scop social; 

- să mediatizeze corespunzător activitatea şi realizările ASOCIAŢIEI, în domeniul ce face obiectul 

prezentei Convenţii. 

 

4.3. Obligaţiile Asociaţiei Socio-Culturale “Matei Basarab” Slobozia: 

- să informeze Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa cu privire la proiectele desfăşurate în beneficiul copiilor aflaţi în dificultate din 

judeţul Ialomiţa; 

- să identifice, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, 

oportunităţi de iniţiere şi punere în aplicare a unor proiecte sociale ce vizează dezvoltarea de servicii 

sociale acreditate destinate copiilor aflaţi în dificultate din judeţul Ialomiţa; 



- să participe cu reprezentanţi la acţiunile implementate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa cu tematică ce implică problematica cuprinsă în prezenta convenţie; 

- să invite reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Ialomiţa la evenimente organizate pe problematica socială care vizează copiii 

aflaţi în dificultate din judeţul Ialomiţa; 

- să primească recomandări cu privire la oportunităţile de implicare în folosul sprijinirii copiilor 

aflaţi în dificultate din judeţul Ialomiţa, de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa. 

 

Art. 5 Părţile vor garanta respectarea drepturilor copilului conform următoarelor principii: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, interes care se 

circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socio-afectiv şi 

la viaţa de familie; 

b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 

c) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 

părinteşti; 

d) primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor 

copilului; 

e) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil; 

f) respectarea demnităţii copilului; 

g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerarea a cesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul 

său de maturitate; 

h) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea , creşterea şi educarea copilului, ţinând cont de 

originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie; 

i) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil; 

j) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului; 

k) interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în corelaţie cu ansamblul 

reglementărilor din această materie; 

l)acordarea de servicii copiilor aflaţi în dificultate fără nici o discriminare, indiferent de rasă, 

culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau 

origine socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul unei deficienţe, de statutul la naştere sau de 

statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinţilor 

ori ale reprezentanţilor legali sau de orice altă distincţie. 

 

Art. 6  Modificări ale Convenţiei 

 Modificările acestei Convenţii vor fi făcute numai cu acordul ambelor părţi prin “Act 

Adiţional”, datat şi semnat de către ambele părţi. Partea care are iniţiativa modificării şi/sau 

completării convenţiei de colaborare va transmite celeilalte părţi, spre analiză, propunerile sale 

motivate. 

 

Art. 7 Rezilierea Convenţiei 

 Această convenţie poate fi declarată nulă şi neavenită, numai cu acordul scris al ambelor părţi, 

sub sancţiunea legilor române în vigoare. 

 

ART.8 Condiţii financiare: 

 Executarea prezentei convenţii nu presupune prin sine însăşi efectuarea de plăţi de la una din 

părţi către cealaltă. 

Art. 9 Dispoziţii finale 



 Orice neînţelegere între părţile semnatare ale prezentei Convenţii se va soluţiona pe cale 

amiabilă. 

 

    Prezenta convenţie de colaborare a fost încheiată astăzi_________.2015, întocmită în 2 (două) 

exemplare, fiecare cu valoare de original, câte una pentru fiecare parte. 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA      ASOCIAŢIA SOCIO-CULTURALĂ 
        “MATEI BASARAB” SLOBOZIA 

  PREŞEDINTE 

 Vasile Silvian CIUPERCĂ 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ  

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  

IALOMIŢA 
 

 DIRECTOR GENERAL 

  Paul MARCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 30 mp, 

proprietate publică a judeţului Ialomiţa, către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A.  

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.7681 din 15.09.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Adresa nr. 222782 din 06.08.2015 a S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. şi 

Memoriul Tehnic ; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

- Raportul nr.7711din 15.09.2015 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

- Raportul nr.8005 din 23.09.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Raportul nr.7982 din 23.09.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;  

- Raportul nr.7976 din 23.09.2015 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură; 

În conformitate cu:  

- prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale  nr. 123/2012, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) şi art. 124 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 866 şi art. 874 din cadrul Titlului VI  Cartea a III-a a Codului 

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(1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. Enel Distribuţie 

Dobrogea S.A. a terenului în suprafaţă de 30 mp, proprietate publică a judeţului 

Ialomiţa, situat în extravilanul comunei Axintele şi identificat potrivit „planului de 
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situaţie proiectată” prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, care face parte 

integrantă din aceasta. 

 (2) Terenul specificat la alin.(1) va fi utilizat cu titlu gratuit pentru amplasarea 

de către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. şi funcţionarea capacităţii energetice de 

interes public „Alimentare cu energie electrică a Unitate de procesare produse 

agricole-ciuperci” alcătuită din „Linie electrică subterană LES 20KV”. 

 

Art.2 Dreptul constituit la art.1 se atribuie pe o perioadă de 49 de ani, cu 

posibilitatea prelungirii pe perioade succesive, pe întreaga durată de funcţionare a 

capacităţii energetice. 

 

Art.3 S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A., pe cheltuiala sa, îşi poate nota sau 

înscrie, după cum este cazul, în evidenţele de publicitate imobiliară, dreptul 

dobândit prin prezenta hotărâre, iar hotărârea poate să fie folosită în faţa 

autorităţilor publice şi terţilor pentru obţinerea oricăror autorizaţii de amplasare, 

construire şi/sau funcţionare a capacităţii energetice sau a altor permise, autorizaţii 

şi aprobări cerute de lege.  

 

Art.4  Predarea-primirea terenului pe durata executării lucrărilor se va face 

pe bază de proces-verbal, care se va semna de reprezentanţii părţilor, în maxim 

30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

 

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

comunicării. 

 

 Art.6 Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean 

Ialomiţa vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi 

comunicată S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A., urmând a fi publicată pe site-ul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare. 

 

 

            PREŞEDINTE                                          

 

  Vasile Silvian CIUPERCĂ                                             Contrasemnează  

   Secretarul judeţului Ialomiţa 

    Adrian-Robert  IONESCU 

       

 

 

 

 

Nr.88                                                                                                                                                                                      Rd/Oc 

Adoptată la Manasia                                                                                                                                                            HAM 

Astăzi 25.09.2015                             2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în  

Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, 

 pentru anul şcolar 2015 - 2016 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

  - Expunerea de motive nr. 7672 din 14.09.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar faţă de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Adresa nr. 2140 din 02.09.2015 a Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 67 din 18.09.2014 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic 

Special ”Ion Teodorescu” Slobozia; 

           - Raportul nr.  7674 din  14.09.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr. 7968 din 23.09.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 

colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr.8020 din 23.09.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi 

familie; 

- Procesul verbal nr. 8074 din 23.09.2015  al Comisiei de validare, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 10.02.2015 privind 

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul 

şcolar 2015 - 2016; 

          - prevederile art. 96 alin. (2^1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5573/2011 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special 

integrat; 

- prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

          - prevederile art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

modificările şi completările ulterioare, 

                                                 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Ialomiţa în 

Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia,  pentru anul 

şcolar 2015 – 2016,  următoarele persoane : 
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- ANDRIESCU ADRIAN; 

- DUMITRU DOINA ELENA. 

 

Art. 2 Pe perioada mandatului, persoanele nominalizate la art. 1 vor beneficia de toate 

drepturile şi vor duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislaţia incidentă în vigoare. 

 

Art. 3 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa nr. 67 din 19.09.2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în 

Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia.  

 

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

  

 Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, spre 

ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă, Liceului Tehnologic Special 

”Ion Teodorescu” Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

        PREŞEDINTE, 

                                                                                                   Contrasemnează 

       Vasile Silvian CIUPERCĂ                                            Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                                                                                                Adrian-Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.89           Rd./Oc. 

Adoptată la Manasia                                                                                                                             TGV                                      

Astăzi 25.09.2015                                                                                                                                 2ex         
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H O T Ă R Â R E 

privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de 

administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa,  

pentru anul şcolar 2015 - 2016 

 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

  - Expunerea de motive nr. 7673 din 14.09.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar 

faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Adresa nr. 1085 din 01.09.2015 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională  Ialomiţa; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 97 din 28.12.2011 privind desemnarea 

reprezentatului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului 

Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa; 

           - Raportul nr.  7676 din 14.09.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr.7969 din 23.09.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr.8021 din 23.09.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

- Procesul verbal nr. 8075 din 25.09.2015  al Comisiei de validare, 

 În conformitate cu: 

          - prevederile art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului            

nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie 

din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

          - prevederile art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 Se desemnează domnul BADEA NECULAI în calitate de reprezentant al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse 

şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa pentru anul şcolar 2015 - 2016. 

 

Art.2 Pe perioada mandatului, domnul BADEA NECULAI va beneficia de toate 

drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislaţia incidentă în vigoare. 

 

Art. 3 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa nr. 97 din 28.12.2011 privind desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean 

Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională Ialomiţa.  

 

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

  

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

spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă, Centrului 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

       PREŞEDINTE, 

                                                                                              Contrasemnează 

       Vasile Silvian CIUPERCĂ                                         Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                                                                                          Adrian – Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.90            Rd./Oc. 

Adoptată la Manasia                                                                                                                 TGV 

Astăzi 25.09.2015                                                                                                                                  2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 

privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în  

Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, judeţul Ialomiţa, 

 pentru anul şcolar 2015 - 2016 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

  - Expunerea de motive nr. 7879 din 18.09.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar 

faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Adresa nr. 2072 din 15.09.2015 a Palatului Copiilor Slobozia, judeţul Ialomiţa; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 98 din 20.12.2013 privind  desemnarea 

unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului 

Copiilor Slobozia, judeţul Ialomiţa; 

          - Raportul nr. 7882 din 18.09.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr.7970 din 23.09.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr.8022 din 23.09.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

- Procesul verbal nr. 8076 din 25.09.2015  al Comisiei de validare, 

 În conformitate cu: 

          - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5567/2011pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care 

oferă activitate extraşcolară; 

- prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie 

din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

          - prevederile art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 Se desemnează doamna CONDRUŢ ILEANA în calitate de reprezentant al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, 

judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2015 - 2016. 
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Art.2 Pe perioada mandatului, doamna CONDRUŢ ILEANA va beneficia de toate 

drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislaţia incidentă în vigoare. 

 

Art. 3 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa nr. 98 din 20.12.2013 privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, judeţul 

Ialomiţa.  

 

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

  

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

spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă, Palatului Copiilor 

Slobozia, judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

     PREŞEDINTE, 

                                                                                            Contrasemnează 

       Vasile Silvian CIUPERCĂ                                         Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                                                                                         Adrian – Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.91                           Rd./Oc. 

Adoptată la Manasia                                                                                                                 TGV 

Astăzi 25.09..2015                                                                                                   2 ex. 
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