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HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetului general
al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2015
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 8678 din 14.10.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.111 din
19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii
măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 8679 din 14.10.2015 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr.9124 din 27.10.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială şi familie;
- Raportul nr. 9137 din 27.10.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 9090 din 27.10.2015 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 9114 din 27.10.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 9084 din 27.10.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului general al judeţului Ialomiţa, la
trimestrul III, anul 2015, conform anexelor 1-6 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija Direcţiei
Coordonare Organizare.
Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
aducerii la cunoştinţă publică.
Art. 4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr.92
Adoptată astăzi 29.10..2015
La Slobozia

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului general
al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 8878 din 20.10.2015 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. 9018 din 23.10.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi al Direcţiei
Investiţii şi Servicii Publice;
- Raportul nr.9125 din 27.10.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială şi familie;
- Raportul nr. 9138 din 27.10.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii
şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 9091 din 27.10.2015 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Raportul nr. 9115 din 27.10.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret,
colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 9085 din 27.10.2015 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, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2015, pe
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de
150.760,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 150.769,00 mii lei, cu un deficit de 9,00 mii lei,
potrivit pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judetean Ialomiţa, pe anul
2015, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri şi
cheltuieli în sumă de 12.955,10 mii lei, potrivit pct. II din anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri
proprii, al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judetean Ialomiţa, pe anul 2015, pe
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de
1.319,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 1.323,00 mii lei, cu un deficit de 4,00 mii lei, potrivit
pct. III din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Influenţele prevăzute la art. 1, 2 şi 3 sunt detaliate în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului
judeţului Ialomiţa, sinteza programelor, programul de investiţii publice, fondul salariilor de
bază şi în bugetul general consolidat, pe anul 2015.
Art. 6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate,
punerea în aplicare fiind asigurată de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa cu
atribuţii temporar delegate.
Art. 7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art. 8 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată
direcţiilor de specialitate implicate şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa,
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr. 93
Adoptată astăzi 29.10.2015
La Slobozia

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slobozia, pe anul 2015
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 8876 din 20.10.2015 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. 10029 din 14.10.2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia privind
rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
nr. 32 din 19.10.2015 de avizare a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slobozia pe anul 2015;
- Raportul nr. 8998 din 23.10.2015 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr.9126 din 27.10.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială
şi familie;
- Raportul nr. 9139 din 27.10.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi
incompatibilităţi;
- Raportul nr. 9092 din 27.10.2015 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 62.894,15 mii lei, la cheltuieli în sumă
de 63.994,15 mii lei, cu un deficit de 1.100,00 mii lei, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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 comunicării.
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.

p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr.94
Adoptată astăzi 29.10 .2015
La Slobozia

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de
reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia în dosarul nr. 453/312/2015

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.9100 din 27.10.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- 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:
- adresa nr. 10343/27.10.2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;
- Raportul nr. 9105 din 27.10.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 9145 din 27.10.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. I alin. (2) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, a serviciilor juridice de
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
în dosarul nr. 453/312/2015, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acestuia.
Art.2 Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri
vor fi suportate, în condiţiile legii, din bugetul instituţiei prevăzute la art.1, prin grija
managerului.
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Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmând
să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr.95
Adoptată la Slobozia
Astăzi 29.10.2015

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2016, pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 8599 din 13.10.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- dispoziția nr. 111 din 19.05.2015 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii
controlului judiciar față de Președintele Consiliului Județean Ialomița, cu completările
ulterioare,
Examinând:
- Raportul nr. 8780 din 16.10.2015 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 9140 din 27.10.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 9127 din 27.10.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă
socială şi familie;
- Adresa nr. 1566/03.08.2015 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Ialomiţa;
- Adresa nr. 678/28.08.2015 a Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa;
- Adresa Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7220 din 31.08.2015 prin care s-au
înaintat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în proiect, Planurile de ocupare a
funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camera Agricolă Judeţeană
Ialomiţa, pe anul 2016;
- Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 41457/2015,
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 Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice,
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 Planul de ocupare centralizat a funcţiilor publice, pe anul 2016,
la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa și a instituțiilor publice subordonate, conform
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2016, pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr. 1a, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2016, pentru
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, conform anexei nr. 1b, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2016, pentru
Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa, conform anexei nr. 1c, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, precum şi, spre ştiinţă,
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.
p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr.96
Adoptată astăzi 29.10.2015
La Slobozia

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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96/29.10.2015

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care
frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu”
Slobozia, pentru semestrul I al anului şcolar 2015 – 2016
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 8879 din 20.10.2015 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. 2978 din 07.10.2015 a Liceului Tehnologic Special ”Ion
Teodorescu” Slobozia;
- Hotărârea nr. 68 din 02.10.2015 a Consiliului de administraţie al Liceului
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia;
- Raportul comun nr. 8953 din 21.10.2015 al Direcţiei Coordonare Organizare
şi Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 9093 din 27.10.2015 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 9116 din 27.10.2015 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), f) şi alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 82 şi 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 124 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5115/2014
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat;
- prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, cu
modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7/10.02.2015 privind
adoptarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1(1) Se aprobă acordarea, începând cu data de 01.11.2015, către elevii care
frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu”Slobozia, pentru
semestrul I al anului şcolar 2015-2016, a unui număr de 15 burse de ajutor social.
(2) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabileşte la suma de
80 lei/elev/lună, în raport de integralitatea îndeplinirii criteriilor generale şi specifice
de acordare a acestor burse.
(3) Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social şi stabilirea listei
beneficiarilor acestor burse revine în integralitate şcolii, prin comisia de atribuire a
burselor din unitatea de învăţământ.
Art.2 Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul propriu al Judeţului
Ialomiţa, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare
Organizare, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe şi Liceului Tehnologic
Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.
p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr.97
Adoptată la Slobozia
Astăzi 29.10.2015

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd./Oc.
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 76 din 27.08.2015
privind aprobarea creşterilor salariale pentru personalul angajat în cadrul
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi în instituţiile subordonate
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 8877 din 20.10.2015 a Vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Amendamentul nr. 9094 din 27.10.2015 formulat de Comisia economicofinanciară şi agricultură;
- 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. 17.869 din 14.10.2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 76 din 27.08.2015 privind
aprobarea creşterilor salariale pentru personalul angajat în cadrul Consiliului
Judeţean Ialomiţa şi în instituţiile subordonate;
- Raportul comun nr. 9013 din 23.10.2015 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei
Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 9141 din 27.10.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr.9095 din 27.10.2015 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 9128 din 27.10.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie,
În conformitate cu :
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi f) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. I.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 30 iunie
2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri
în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35 din 2 septembrie 2015
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte
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măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41 din 30 septembrie
2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri bugetare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7/10.02.2015 privind
adoptarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. I Art. 2 şi art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 76 din
27.08.2015 privind aprobarea creşterilor salariale pentru personalul angajat în
cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi în instituţiile subordonate se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
”Art. 2 Se aprobă o creştere salarială de 6%, începând cu data de 01.09.2015,
pentru personalul angajat în cadrul Centrului de Asistenţă Medico-Socială FierbinţiTârg şi o creştere salarială de 12% faţă de nivelul acordat în luna august 2015,
începând cu data de 01.11.2015, pentru personalul angajat în cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa.
Art. 3 Creşterile salariale prevăzute la art. 1 şi 2 se stabilesc şi se acordă cu
încadrarea în cheltuielile de personal cuprinse în bugetul aprobat. ”
Art. II Se împuternicesc cu punerea în aplicare ordonatorii de credite ai
instituţiilor prevăzute la art. I.
Art. III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art. IV Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi
comunicată Direcţiei Buget Finanţe, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa şi Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg,
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr.98
Adoptată astăzi 29.10.2015
La Slobozia

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării contractului de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013
aferent proiectului “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale
din judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante”
COD SMIS CSNR - 48391
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 8875 din 20.10.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Contractul de finanţare nr. 1141/321 din 04.12.2013 încheiat de Judeţul Ialomiţa cu
Ministerul pentru Societatea Informaţională;
- 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. 9002 din 23.10.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice;
- Adresa nr. 13133 din 14.08.2015 a Ministerului pentru Societatea Informaţională;
- Nota Unităţii de Implementare a Proiectului nr. 168 din 19.10.2015;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42 din 29.05.2013 aprobarea asocierii
Judeţului Ialomiţa cu municipiul Feteşti, oraşul Ţăndărei şi comunele Albeşti, Andrăşeşti,
Borduşani, Bueşti, Colelia, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, Ograda, Scânteia,
Valea Ciorii, Valea Măcrişului, Vlădeni, în vederea implementării proiectului „Eficientizarea
activităţii autorităţilor publice locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii eguvernare performante”;
- Ghidul solicitantului din cadrul Programului Operaţional Sectorial ”Creşterea
Competitivităţii Economice” 2007 – 2013 ”Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2 –
Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, electronice, Operaţiunea 3.2.1 ”
Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband,acolo
unde este necesar conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” –Apel 3;
- Raportul nr. 9142 din 27.10.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii
şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 9096 din 27.10.2015 al Comisiei economico-financiare şi agricultură;
- Raportul nr. 9086 din 27.10.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
În conformitate cu :
- prevederile art. 6 alin. (9) din Acordul de parteneriat, anexa nr. 3 la Cererea de
finanţarea depusă la Ministerul pentru Societatea informaţională;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64 din 03.06.2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se ia act de încetarea, începând cu data de 14.08.2015, a contractului de
finanţare nr. 1141/321/04.12.2013 aferent proiectului “Eficientizarea activităţii autorităţilor
administraţiei publice locale din judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare
performante” COD SMIS CSNR – 48391.
Art. 2(1) Se aprobă restituirea către Autoritatea de Management POS CCE, conform
specificaţiilor Ministerului pentru Societatea Informaţională, a sumei de 197.268,33 lei
rambursată în cadrul derulării proiectului menţionat la art. 1, din bugetul propriu al judeţului
Ialomiţa.
(2) Plăţile totale efectuate în cadrul proiectului menţionat la art. 1, în sumă de
255.911,24 lei, vor fi suportate proporţional de cele 16 unităţi administrativ teritoriale
partenere, fiecare comună/oraş/municipiu urmând să restituie Judeţului Ialomiţa din
bugetele locale suma de 15.994,45 lei, reprezentând cota de 6,25% din suma totală
cheltuită în cadrul derulării proiectului.
Art. 3 La data adoptării prezentei, hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42 din
29.05.2013 aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu municipiul Feteşti, oraşul Ţăndărei şi
comunele Albeşti, Andrăşeşti, Borduşani, Bueşti, Colelia, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazăr,
Giurgeni, Ograda, Scânteia, Valea Ciorii, Valea Măcrişului, Vlădeni, în vederea implementării
proiectului „Eficientizarea activităţii autorităţilor publice locale din Judeţul Ialomiţa prin
implementarea unei soluţii e-guvernare performante” îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată,
spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Lucrări Publice – Serviciul Management de
Proiect, Direcţiei Buget Finanţe şi, spre ştiinţă, Ministerului pentru Societatea Informaţională,
municipiului Feteşti, oraşului Ţăndărei şi comunelor Albeşti, Andrăşeşti, Borduşani, Bueşti,
Colelia, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, Ograda, Scânteia, Valea Ciorii, Valea
Măcrişului, Vlădeni, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU
Nr. 99
Adoptată astăzi 29.10..2015
La Slobozia

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
Rd/Oc
TGV
2 ex.
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HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 84/25.09.2015
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 8922 din 21.10.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
- 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. 8924 din 21.10.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice;
- Raportul nr. 9143 din 27.10.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi
incompatibilităţi;
- Raportul nr. 9088 din 27.10.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 84/25.09.2015 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;
- Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1. din cadrul
Programului Operaţional Regional 2014 – 2020;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată,
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 84/25.09.2015 se modifică după cum
urmează:
a) Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:
” Hotărâre 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
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”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-km 61+740)
limită Judeţ Călăraşi – Sineşti (DN2)” prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020”.
b) Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins :
”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-km 61+740) limită Judeţ Călăraşi –
Sineşti (DN2)” prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.”
c) la Anexă-Acordul de colaborare, se modifică în mod corespunzător art.2 alin.(2) pct. 2 şi
paragraful 1 al pct.2 din anexa 1.
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
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.

p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU

Nr.100
Adoptată astăzi 29.10..2015
la Slobozia

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 85/25.09.2015
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 8923 din 21.10.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
- 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:
- adresa Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 14498/13.10.2015;
- Raportul nr. 8925 din 21.10.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice;
- Raportul nr. 9144 din 27.10.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi
incompatibilităţi;
- Raportul nr. 9089 din 27.10.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 85/25.09.2015 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;
- Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1. din cadrul
Programului Operaţional Regional 2014 – 2020;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată,
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 Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 85/25.09.2015 se modifică după cum

urmează:

a) Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:
” Hotărâre 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 36+000” şi „
Modernizare drum judeţean DJ 306 limită judeţ Călăraşi Km 32+950 – Albeşti – Andrăşeşti Cod FP – 07 – 06, vers1

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”.
b) Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins :
”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 36+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.”
c) la Anexă - Acordul de colaborare, se modifică în mod corespunzător art.2 alin.(2) pct. 1
şi paragraful 1 al pct.1 din anexa 1.
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
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.

p. PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ştefan MUŞOIU
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Adoptată astăzi 29.10.2015
la Slobozia

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
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