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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea rectificării bugetului general al  

judeţului Ialomiţa, pe anul 2017 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 9192 din 17.08.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Raportul comun nr. 9193 din 17.08.2017 al Direcţiei Buget Finanţe și al Direcţiei 
Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 9423 din 22.08.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 9321 din 21.08.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 
şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 9439 din 22.08.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 
- Raportul nr. 9373 din 21.08.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Raportul nr. 9359 din 21.08.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

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

- prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pentru anul 2017; 
 În temeiul art. 97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului  propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2017, pe 
secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în sumă de 
116.715,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 170.215,00 mii lei, cu un deficit de 53.500,00 mii 
lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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   Art. 2 Se aprobă utilizarea sumei de 1.150,00 mii lei din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru asigurarea fondurilor necesare lucrărilor de 
întreţinere și reparaţii la drumurile judeţene. 

 
Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2017, 
pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, atât la venituri cât și 
la cheltuieli, în sumă de 16.796,10 mii lei potrivit punctului II din anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

proprii al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2017, pe 
secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, şi alineate, atât la venituri cât și la 
cheltuieli, în sumă de 1.525,00 mii lei potrivit punctului III din anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

 

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate,  
punerea în aplicare fiind asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

Art. 8 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 

 

Art. 9 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
direcţiilor de specialitate implicate și instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR  MORARU 

 

          Contrasemnează, 
         Secretarul judeţului Ialomiţa 
               Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea 

eficienţei energetice a clădirii administrative din strada Răzoare nr.3” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9184 din 17.08.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 9185 din 17.08.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 9360 din 21.08.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 9440 din 22.08.2017 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

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

2013-2020;  
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 88/2017 privind 

aprobarea ”Strategiei în domeniul eficienţei energetice a Judeţului Ialomiţa pentru 
perioada 2016-2020”; 

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea   B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 15 alin.(1) lit.b) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.1 Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.)  la 
obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice a clădirii administrative din 
strada Răzoare nr.3”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
”Creșterea eficienţei energetice a clădirii administrative din strada Răzoare nr.3”, după 
cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei :4.092.252,22 lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 2.432.525,81 lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie : 18 luni; 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                       Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei 
energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Judeţean Ialomiţa)” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9186 din 17.08.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 9187 din 17.08.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 9361 din 21.08.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 9441 din 22.08.2017 al Comisiei economico – financiare şi agricultură, 
În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                

2013-2020;  
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 88/2017 privind aprobarea 

”Strategiei în domeniul eficienţei energetice a Judeţului Ialomiţa pentru perioada 2016-
2020”; 

- prevederile Ghidului solicitantului pentru axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziţiei 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1-Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea     B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 15 alin.(1) lit.b) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.1 Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.)  la 
obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului 
– Pavilion A (Centrul Militar Judeţean Ialomiţa)”, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
”Creșterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul 
Militar Judeţean Ialomiţa)”, după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 5.290.982,00 lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 3.862.033,00 lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie : 16 luni; 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, urmând să fie publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 
 

                                                                                                Contrasemnează 
                                                                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                                                 Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația 

 Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Județul Ialomița  prin Consiliul Județean Ialomița,   
în vederea promovării și implementării proiectului  ” Modernizarea drumurilor județene DJ 302  

(km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – 
km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) 

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

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1:Stimularea mobilității 
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6.1/2 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9188 din 17.08.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 - Memorandumul nr. 20/8372/05.05.2017 cu tema Adoptarea acordului de parteneriat 
între solicitanţii de finanţare ( UAT-uri) și instituţii publice; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 110 din 27.06.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului ,,Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302(km 13+865-km 37+545) 
localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101(km 52 +100-km 37+600) localităţile Dridu-
Fierbinţi-Târg –limita judeţ Ilfov, DJ 101(km 52+100-km59+700) Dridu-Jilavele și DJ 402(km 
53+700-km 61+740) limita Judeţ-Călărași-Sinești(DN2)”și a cheltuielilor legate de proiect 
 Examinând: 

- Raportul nr. 9189 din 17.08.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
- Raportul nr. 9322 din 21.08.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi 

incompatibilităţi;   
 - Raportul nr. 9362 din 21.08.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

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

2013-2020;  
- Ghidul solicitantului care cuprinde condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

Axei prioritare 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, prioritatea de 
investiţii 6.1, Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la 
infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 2016/6.1/2; 

- prevederile  art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. a) 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 parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia 
Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa și Judeţul Ialomiţa prin Consiliul Judeţean în vederea 
promovării și implementării proiectului ”Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (km 13+865 
– km 37+545) localităţile Drăgoești – Roșiori – Moviliţa – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 
37+600) localităţile Dridu – Fierbinţi – Târg – limita judeţ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 
59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – km 61+740) limită Judeţ -  Călărași – Sinești 
(DN2)”  în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei prioritare 6: 
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, prioritatea de investiţii 6.1, 
Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6.1/2, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
            Art.2 Se împuternicește președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, domnul VICTOR 
MORARU, să semneze Acordul prevăzut la art.1. 
 
          Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.  
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, Administraţiei Bazinale de Apă Buzău – Ialomiţa și unităţilor 
administrativ teritoriale partenere, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 

                                                                                              Contrasemnează 
                                                                                                  Secretarul județului Ialomița 

                                                                                                                Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Acordului de cooperare cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii 
Locale a judeţului Ialomiţa pentru asigurarea funcţiei de audit public intern 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9190 din 17.08.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

- Statutul Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judeţului Ialomiţa 
 - Raportul comun al Direcţiei Buget Finanţe și al Direcţiei coordonare Organizare            

nr.9191 din 17.08.2017;  
- Raportul nr. 9323 din 21.08.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Raportul nr. 9442 din 22.08.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

 În conformitate cu : 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile  art. 10 alin. (1),  art. 16 punctul 2 şi art. 23 punctul 9 din Statutul 

Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, actualizat; 
 - prevederile art. 24 și art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, referitoare la organizarea compartimentului de audit public 
intern la entităţile publice locale care cooperează pentru asigurarea activităţii de audit 
public intern;  

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul 
de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern; 

 - Ordinul comun al Ministrului Administraţiei și Internelor și al Ministrului Finanţelor 
Publice nr. 232 /2.477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare 
pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite 
prin lege autorităţilor administraţiei publice locale 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. e), alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 23.03.2017 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare cu Asociaţia pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, pentru realizarea auditului public intern, astfel 
cum acesta este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.2   Se aprobă contribuţia statutară, pentru realizarea auditului public intern la 
Consiliul Judeţean Ialomiţa și instituţiile publice/entităţile aflate în subordine, în cuantum 
de 6.000 lei/misiune. 
 
            Art.3 Împuterniceşte pe domnul VICTOR MORARU, Președintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, să semneze Acordul de cooperare, prevăzut la art. 1, precum şi să 
urmărească executarea întocmai a acestuia.  
 

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 Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa, 
direcţiilor de specialitate implicate și instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

               Contrasemnează,  
                Secretarul judeţului Ialomiţa 
                     Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții  
”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași – Albești – Andrășești – Gheorghe Doja – 

Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora – 
intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102 H – Cocora – limită județ Buzău” 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 9194 din 17.08.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
 -Raportul nr. 9195 din 17.08.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

 -Raportul nr. 9443 din  22.08.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
-Raportul nr. 9363 din 21.08.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

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

 - prevederile art. 3, art. 5 alin.(2) și anexa nr. 1 din Hotărârea de Guvern                       
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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 Nota conceptuală întocmită aferentă obiectivului de investiţii  
”Modernizare DJ 306 limită judeţul Călărași – Albești – Andrășești – Gheorghe Doja – 
Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 – Reviga – Cocora – 
intersecţie cu DJ 203E, DJ 203 E intersecţie cu DJ 102 H – Cocora – limită judeţ Buzău”, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Se împuterniceşte domnul VICTOR MORARU, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să actualizeze prin dispoziţie, ori de câte ori este nevoie, conţinutul notei 
conceptuale. 
 
 Art. 3 Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 36 din 22.09.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 
principalilor indicatori tehnico - economici la obiectivul de investiţii „Modernizare drum 
judeţean DJ 306, limită judeţ Călărași Km 32+950 - Albești - Andrășești - Gheorghe Doja - 
Crunţi - Km 63+650 - intersecţia DJ 102 H și de la Km 66+225 - Reviga - Cocora Km 58+775 
și DJ 203 E – limită judeţ Buzău – Cocora Km 14+075-21+325” 
 
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 

Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 
  

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                                      Contrasemnează 
                                                                                  Secretarul județului Ialomița, 

                                                                                                                                     Adrian Robert IONESCU 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Nr. 135                                                                                                           Rd/Oc 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                     TGV 

Astăzi 24.08.2017                                                                                                                                                               2 ex. 
 













Cod FP – 07 – 06, ed. 2 vers.0 

 

 

 

                       

 
 

H O T Ă R Â R E   
privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I.  şi a  

principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiții  
„Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9206 din 18.08.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
- Raportul nr. 9207 din 18.08.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
- Raportul nr. 9444 din 22.08.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
- Raportul nr. 9364 din 21.08.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 20.10.2016 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Restaurarea și punerea în valoare a 
monumentului istoric Orașul de Floci”, cu rectificările și modificările ulterioare,  

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

2013-2020; 
 - prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului 

urban și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – Aria prioritară 3 – Promovarea culturii și a 
turismului, a contactelor directe între oameni, din cadrul Programului Operaţional Regional  
2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadrul al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; 
 - prevederile art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 (1)Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. la 
obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de 
Floci”, prevăzută în anexa nr. 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Se aprobă descrierea investiţiei la obiectivul nominalizat în alin. (1), prevăzută în 
anexa nr. 2 are face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, actualizaţi, la obiectivul de 
investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”, după 
cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 12.082.171  lei cu TVA, din care Construcţii Montaj 
(C+M) 10.241.735,00 lei cu TVA; 

b) perioada de execuţie : 40 luni. 
 

 Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 55 din 20.10.2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
„Restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”, cu rectificările și 
modificările ulterioare. 
 
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe şi 
Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE, 

 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

                                                                                              Contrasemnează 
                                                                                                          Secretarul județului Ialomița 

                                                                                                                        Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 
privind actualizarea documentației tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a  

principalilor indicatori tehnico – economici la obiectivul de investiții  
„Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9243 din 18.08.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
- Raportul nr. 9244 din 18.08.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 -  Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 80 din 23.11.2016 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico – economici 
la obiectivul de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul 
Bolomey”, cu modificările ulterioare; 
 -  Raportul nr. 9365 din 21.08.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 9445 din 22.08.2017 al Comisiei economico – financiare şi agricultură, 
În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 

2013-2020;  
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului 

urban și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – Aria prioritară 3 – Promovarea culturii și a 
turismului, a contactelor directe între oameni, din cadrul Programului Operaţional Regional  
2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadrul al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; 
 - prevederile art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1(1) Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico – economice, faza D.A.L.I. la 
obiectivul de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”, 
prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Se aprobă Descrierea investiţiei la obiectivul nominalizat în alin. (1), prevăzută în 
anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, actualizaţi, la obiectivul de 
investiţii „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”, după cum 
urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 21.653,621 mii lei cu TVA, din care  
Construcţii Montaj (C+M)            18.012,793 mii lei cu TVA; 
b) perioada de execuţie :                           36 luni; 

 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.4 Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 80 din 23.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, faza 
D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico – economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea 
monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”, cu modificările ulterioare. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre 
aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei 
Achiziţii şi Patrimoniu, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

P R E Ş E D I N T E 

VICTOR MORARU 

 

 
 

                                                          Contrasemnează, 
                                                                                                           Secretarul județului Ialomița 

                 Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind actualizarea documentației tehnico – economice, faza D.A.L.I. și 
 a principalilor indicatori tehnico – economici la obiectivul de investiții 

 „Restaurare și conservare Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” ” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9273 din 18.08.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
- Raportul nr. 9274 din 18.08.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 -  Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 56 din 20.10.2016 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. 
Nicolae”, cu modificările ulterioare; 
 - Raportul nr. 9366 din 21.08.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 9446 din 22.08.2017 al Comisiei economico – financiare şi agricultură, 
În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont   

2013-2020;  
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului 

urban și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea 
de investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – Aria prioritară 3 – Promovarea culturii și a 
turismului, a contactelor directe între oameni, din cadrul Programului Operaţional Regional  
2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadrul al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; 
 - prevederile art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1(1) Se aprobă actualizarea documentaţiei tehnico – economice, faza D.A.L.I. la 
obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” ”, prevăzută 
în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Se aprobă Descrierea investiţiei la obiectivul nominalizat în alin. (1), prevăzută în 
anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici, actualizaţi, la obiectivul de 
investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” ”, după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 2.429.614,14 lei cu TVA, din care  
Construcţii Montaj (C+M)             1.687.255,78 lei cu TVA; 
b) perioada de execuţie :                           31 luni; 

 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.4 Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 56 din 20.10.2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
„Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”, cu modificările ulterioare. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe şi 
Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 

 
P R E Ş E D I N T E 

VICTOR MORARU 

 

 

                                                     Contrasemnează, 
                                                                                                 Secretarul județului Ialomița 

           Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și  

de arhitectură Conacul Bolomey”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9245 din 18.08.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 9246 din 18.08.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 9367 din 21.08.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 9447 din 22.08.2017 al Comisiei economico – financiare şi agricultură, 
În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 

2013-2020;  
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului 

urban și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – Aria prioritară 3 – Promovarea culturii și a 
turismului, a contactelor directe între oameni, din cadrul Programului Operaţional Regional  
2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 137 din 24.08.2017 hotărâre 
privind actualizarea documentaţiei tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori 
tehnico – economici  la obiectivul de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric și de 
arhitectură Conacul Bolomey”; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1(1) Se aprobă realizarea Proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și de 
arhitectură Conacul Bolomey” pentru obţinerea finanţării din fonduri europene prin Programul 
Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1/SUERD/1/Aria prioritară 3 - 
”Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”. 
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            (2) Pe durata realizării proiectului și a implementării acestuia se vor respecta prevederile 
legislaţiei comunitare și naţionale în domeniul egalităţii de șanse, nediscriminării, protecţiei 
mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice și ajutorului de stat. 
  

Art.2(1) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 
21.640.644,91 lei cu TVA. 

(2) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea proiectului, 
în valoare de 593.289,16 lei, compusă din 432.812,90 lei, reprezentând 2% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului și 160.476,26 lei cheltuieli neeligibile. 
            (3) Consiliul Judeţean Ialomiţa se angajează să finanţeze din bugetul judeţului Ialomiţa 
toate costurile neeligibile și conexe aferente proiectului și va asigura toate resursele financiare 
necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor 
din instrumente structurale. 

(4) Contribuţia Consiliului Judeţean Ialomiţa și costurile neeligibile prevăzute la alin. 1,2 și 
3 sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre 

 
 Art.3 Se împuternicește domnul VICTOR MORARU - Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa să semneze documentaţia aferentă proiectului, în situaţiile menţionate de Ghidul 
Solicitantului, precum și Declaraţia de angajament prevăzută în anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.4 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea                                      
nr. 83/23.11.2016 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și 
de arhitectură Conacul Bolomey”, Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1- Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, din cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect. 
 
 Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.6 Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa și direcţiile din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi 
comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 
 
 

                                                        Contrasemnează, 
                                                                                                  Secretarul judeţului Ialomiţa 

               Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E    
privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a  

monumentului istoric Orașul de Floci”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9293 din 21.08.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 9294 din 21.08.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 9368 din 21.08.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr.  9448 din 22.08.2017 al Comisiei economico – financiare şi agricultură, 
În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 

2013-2020;  
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului 

urban și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – Aria prioritară 3 – Promovarea culturii și a 
turismului, a contactelor directe între oameni, din cadrul Programului Operaţional Regional  
2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 136 din 24.08.2017 privind 
actualizarea documentaţiei tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico 
– economici  la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric 
Orașul de Floci”; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1(1) Se aprobă realizarea Proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentului istoric Orașul de Floci” pentru obţinerea finanţării din fonduri europene prin 
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1/SUERD/1/Aria 
prioritară 3 - ”Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”. 
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            (2) Pe durata realizării proiectului și a implementării acestuia se vor respecta prevederile 
legislaţiei comunitare și naţionale în domeniul egalităţii de șanse, nediscriminării, protecţiei 
mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice și ajutorului de stat. 
  

Art.2(1) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 
12.193.054,97 lei cu TVA. 

   (2) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea 
proiectului, în valoare de 243.861,10 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului. 
            (3) Consiliul Judeţean Ialomiţa se angajează să finanţeze din bugetul judeţului Ialomiţa 
toate costurile conexe aferente proiectului și va asigura toate resursele financiare necesare 
implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 

(4) Contribuţia Consiliului Judeţean Ialomiţa și costurile conexe prevăzute la alin. 1, 2 și 3 
sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre 

 
 Art.3 Se împuternicește domnul VICTOR MORARU - Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa să semneze documentaţia aferentă proiectului, în situaţiile menţionate de Ghidul 
Solicitantului, precum și Declaraţia de angajament prevăzută în anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.4 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 82/23.11.2016 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și 
punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”, Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1-
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural din cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect. 
 
 Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.6 Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa și direcţiile din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi 
comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 
 
                  Contrasemnează, 
                   Secretarul judeţului Ialomiţa 
             Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare  
Biserica de lemn Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 9295 din 21.08.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând: 
 - Raportul nr. 9296 din 21.08.2017 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 9369 din 21.08.2017  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 9449 din 22.08.2017 al Comisiei economico – financiare şi agricultură, 
În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                 

2013-2020;  
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului 

urban și conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
investiţii 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării – Aria prioritară 3 – Promovarea culturii și a 
turismului, a contactelor directe între oameni, din cadrul Programului Operaţional Regional  
2014-2020; 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 138 din 24.08.2017 privind 
actualizarea documentaţiei tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico 
– economici  la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1(1) Se aprobă realizarea Proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. 
Nicolae” pentru obţinerea finanţării din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 
2014 – 2020, Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1/SUERD/1/Aria prioritară 3 - ”Promovarea culturii și 
a turismului, a contactelor directe între oameni”. 
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           (2) Pe durata realizării proiectului și a implementării acestuia se vor respecta prevederile 
legislaţiei comunitare și naţionale în domeniul egalităţii de șanse, nediscriminării, protecţiei 
mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice și ajutorului de stat. 
  

Art.2(1) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 
2.403.607,64 lei cu TVA. 

(2) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea proiectului, 
în valoare de 165.191,15 lei, compusă din 48.072,15 lei, reprezentând 2% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului și 117.119,00 lei cheltuieli neeligibile. 
            (3) Consiliul Judeţean Ialomiţa se angajează să finanţeze din bugetul judeţului Ialomiţa 
toate costurile neeligibile și conexe aferente proiectului și va asigura toate resursele financiare 
necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor 
din instrumente structurale. 

(4) Contribuţia Consiliului Judeţean Ialomiţa și costurile neeligibile prevăzute la alin. 1,2 și 
3 sunt calculate potrivit bugetului proiectului, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre 

 
 Art.3 Se împuternicește domnul VICTOR MORARU - Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa să semneze documentaţia aferentă proiectului, în situaţiile menţionate de Ghidul 
Solicitantului, precum și Declaraţia de angajament prevăzută în anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.4 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 81/23.11.2016 privind aprobarea realizării Proiectului „Restaurare și 
conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” în vederea obţinerii finanţării prevăzute de Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1 - ”Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” și a cheltuielilor legate de proiect. 
 
 Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.6 Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa și direcţiile din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi 
comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 
          
          Contrasemnează, 
         Secretarul judeţului Ialomiţa 
                Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  

” Modernizare DJ 306 limită județul Călărași – Albești – Andrășești – Gheorghe Doja – 
Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora – 

intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102 H – Cocora–limită județ Buzău” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 9520 din 23.08.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 9521 din 23.08.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 135 din 24.08.2017 privind 

aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiţii ”Modernizare DJ 306 
limită judeţul Călărași – Albești – Andrășești – Gheorghe Doja – Crunţi intersecţie cu DJ 
102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 – Reviga – Cocora – intersecţie cu DJ 203E, DJ 203 E 
intersecţie cu DJ 102 H – Cocora – limită judeţ Buzău”;  

- Raportul nr. 9565 din 24.08.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 4, art. 5 alin.(2) și anexa nr.2 din Hotărârea de Guvern                       
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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 Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiţii                       
”Modernizare DJ 306 limită judeţul Călărași – Albești – Andrășești – Gheorghe Doja – 
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Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 – Reviga – Cocora – 
intersecţie cu DJ 203E, DJ 203 E intersecţie cu DJ 102 H – Cocora – limită judeţ Buzău”, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se împuterniceşte domnul VICTOR MORARU, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziţie, în funcţie de modificările legislative 
sau de natură tehnică, conţinutul Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiţii 
prevăzut la art.1) . 
  

Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 
          
 
             Contrasemnează, 
             Secretarul județului Ialomița 

                   Adrian Robert IONESCU 
 

 
 
 

 

 

 
Nr.142                                                                                                          Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                     DIG 
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