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

judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2018 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 12472/2018 – R din 11.07.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul nr. 12475/2018 - N din 11.07.2018 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Raportul nr. 13307/2018 – B din 23.07.2018 al Comisiei economico-financiare şi 

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

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

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

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

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

anul 2018, conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.2 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

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

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

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

pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Victor MORARU 
 
 
 
                                      
 

          Contrasemnează 
         Secretarul judeţului Ialomiţa 
              Adrian-Robert IONESCU 
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Adoptată la Slobozia                                                                                                                                     Rd/Oc 
Astăzi 25.07.2018            HAM 
             2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea rectificării bugetului general al  

judeţului Ialomiţa, pe anul 2018 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 13040/2018 – B  din 19.07.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Raportul  comun nr. 13042/2018 – H din 19.07.2018 al Direcţiei Buget Finanţe și 
Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 13299/2018 - P din 23.07.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 13286/2018 – H din 23.07.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 13308/2018 – R din 23.07.2018 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 13198/2018 – D din 23.07.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 13187/2018 – B din 20.07.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr.13377/2018 – H din 24.07.2018 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pentru anul 2018; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4)                     
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Art. 1  (1) Se aprobă rectificarea bugetului  propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2018, 

pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în sumă de 
179.386,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 211.169,00 mii lei, cu un deficit de 31.783,00 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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(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 31.783,00 mii lei, 

din care suma de 1.245,00 mii lei ca sursă de finanţare a secţiunii de funcţionare a bugetului 
propriu și suma de 30.538,00 mii lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare a bugetului propriu.         
 (3) Se aprobă repartizarea sumei de 62,00 mii lei pentru susţinerea cultelor religioase 
ale judeţului Ialomiţa, Mănăstirii ”Sfinţii Voievozi” din Slobozia ca și contribuţie la realizarea 
unor lucrări de întreţinere a lăcașului de cult: înlocuirea ușilor de acces, unitatea de cult 
având obligaţia respectării prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(4) Se constituie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului judeţean în sumă 
de 500,00 mii lei la subcapitolul 54.02.05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 
autorităţilor locale”, articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor 
locale”, din  creditele bugetare de la paragraf 51.02.01.03 „Autorităţi executive” alineat 
10.01.01 „Salarii de bază”. 

 
Art. 2 (1) Se aprobă utilizarea sumei de 500,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru acordarea unor ajutoare către unităţile 
administrativ-teritoriale,  în situaţii de extremă dificultate. 

(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţă să aloce, prin 
dispoziţie, unităţilor administrativ-teritoriale aflate în situaţii de extremă dificultate, la 
cererea expresă şi justificată a primarilor acestora, sume din totalul prevăzut la alin.1. 

(3) Sumele alocate potrivit prezentului articol vor fi justificate de unităţile 
administrativ – teritoriale beneficiare, iar sumele neutilizate vor fi restituite bugetului 
judeţului Ialomiţa, până cel târziu la sfârșitul exerciţiului bugetar al anului 2018. 

 
Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2018, 
pe secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, atât la venituri cât și 
la cheltuieli, în sumă de 10.889,00 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 2018, pe 
secţiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, atât la venituri cât și la 
cheltuieli, în sumă de 1.483,00 mii lei potrivit punctului III din anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 5 Influenţele prevăzute la art. 1 - 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 2018. 
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Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate,  
punerea în aplicare fiind asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

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

cunoştinţă publică. 
 
Art. 9 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

direcţiilor de specialitate implicate și instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Victor  MORARU 

 

 

 

                            Contrasemnează, 
                    Secretarul judeţului Ialomiţa 
                         Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 75                                                                                                                                                                        
Adoptată la Slobozia                                                                  Rd./Oc. 
Astăzi 25.07.2018                                                      2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții 

„Semnale-simbol de marcare a intrărilor/ieșirilor rutiere din județ” 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.10926/2018 - H din 18.06.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 10930/2018 - B din 18.06.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, 

 - Raportul nr. 13188/2018 - R din 20.07.2018  al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

În conformitate cu: 
 - prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.3 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 aferentă obiectivului de investiţii ”Semnale-
simbol de marcare a intrărilor/ieșirilor rutiere din judeţ”, 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 Notei conceptuale prevăzută la art.1). 
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 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată 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. 76                                                                                                                          Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                      DIG 
Astăzi 25.07.2018                                                                                                                                                 2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții 

„Semnale-simbol de marcare a intrărilor/ieșirilor rutiere din județ” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 10934/2018 - N din 18.06.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 10937/2018 - J din 18.06.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, 
- Raportul nr. 13189/2018 – H din 20.07.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

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

 - prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.4 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 ”Semnale-
simbol de marcare a intrărilor/ieșirilor rutiere din judeţ”, 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 prevăzută la art.1). 
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 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată 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. 77                                                                                                                          Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                      DIG 
Astăzi 25.07.2018                                                                                                                                        2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice  

cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul   
programului”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din  

învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2017-2018” 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 11087/2018-L din 20.06.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
          -  Raportul comun nr. 11090/2018-P din 20.06.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare 
și Direcţiei Buget Finanţe; 
          - Raportul nr. 13309/2018 – H din 23.07.2018 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 
          - Raportul nr. 13200/2018 – X din 23.07.2018 al Comisiei pentru  învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 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. 111 alin. (5) și (5^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 536/2016 privind stimularea 
performanţei şcolare înalte unităţi din învăţământul preuniversitar; 

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

       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10 din 19.02.2018 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2018, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :                                                     
 

 Art.1 Se aprobă acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu 
rezultate deosebite în domeniul performanţelor școlare în cadrul  programului ”Premii de 
excelenţă pentru olimpicii ialomiţeni din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul 
școlar 2017-2018”. 
 

Art.2 Stimulentele financiare în cadrul programului prevăzut la art. 1 se acordă 
conform Regulamentului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art. 3 Acordarea stimulentelor financiare se face în cadrul unei ceremonii organizate 

de Consiliul Judeţean Ialomiţa în colaborare cu Inspectoratul Școlar Judeţean Ialomiţa și 
unităţile școlare. 
 
   Art. 4 Cuantumul stimulentelor este prevăzut în bugetul general al judeţului Ialomiţa 
pe anul 2018. 
         

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 și, spre știinţă, Inspectoratului Școlar 
Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Victor  MORARU 

 

 
 
                                                                                                                      Contrasemnează,              
                                                                                                Secretarul  județului Ialomița 

                             Adrian –Robert IONESCU 

 

 
 
 
 
 
 
Nr.78             Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                  TGV 
Astăzi 25.07.2018                                                                                                                               2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind finanţarea organizării în comun a unei tabere la Tabăra Pavilioane Amara,  
judeţul Ialomiţa din România pentru un grup de 50 de elevi şi 5 cadre didactice din  

Raionul Nisporeni, Republica Moldova și 20 de elevi și 15 cadre didactice din  
judeţul Ialomiţa din România, în perioada 6 – 10 august 2018 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 12813/2018 – X  din 16.07.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Solicitarea Raionului Nisporeni din Republica Moldova nr. 120 din 13.07.2018 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr.12758/2018 - Z din 16.07.2018; 
- Dispoziţia președintelui Raionului Nisporeni din Republica Moldova nr. 125 din 

12.07.2018;  
- Raportul nr. 12815/2018 – D din 16.07.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare din 

cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
- Raportul nr. 13310/2018 – F din 23.07.2018 al Comisiei economico – financiare și 

agricultură; 
 - Raportul nr. 13289/2018 - D din 23.07.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 13199/2018 - T din 23.07.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborare cu socitatea civilă şi relaţii externe, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 35^1 din Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice 

şi al ministrului finanţelor publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de 
finanţare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/26.04.2018 privind aprobarea 
Înţelegerii de cooperare dintre Judeţul Ialomiţa din România şi Raionul Nisporeni din Republica 
Moldova; 

- prevederile art. 15 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 97 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. c) 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 finanţarea organizării în comun a unei tabere la Tabăra Pavilioane 
Amara, judeţul Ialomiţa din România pentru un grup de 50 de elevi şi 5 cadre didactice din 
Raionul Nisporeni, Republica Moldova și 20 de elevi și 15 cadre didactice din judeţul Ialomiţa 
din România, în perioada 6 – 10 august 2018. 
 

Art. 2 Se aprobă finanţarea cu suma de 25.000 lei din bugetul judeţului Ialomiţa pentru 
suportarea cheltuielilor necesare organizării taberei pentru grupurile de elevi şi cadre didactice 
prevăzute la art. 1, sumă detaliată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
              Art.3 Se aprobă modelul Acordului de finanţare ce va fi încheiat între Judeţul Ialomiţa 
din România şi Raionul Nisporeni din Republica Moldova, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.4 Se împuternicește domnul Victor Moraru, Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze Acordul de finanţare menţionat la art. 3). 
 
          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, direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa și, spre știinţă, Raionului Nisporeni din Republica Moldova, 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 asocierii unităților administrativ - teritoriale Județul Ialomița  

și Comuna Armășești pentru realizarea lucrărilor de reparații la clădirea  
Liceului Tehnologic ”Iordache Zossima” Armășești 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 11886/2018 - P din 03.07.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Armășești nr. 42 din 22.06.2018 privind aprobarea 
asocierii unităţilor administrativ-teritoriale Comuna Armășești și Judeţul Ialomiţa pentru 
realizarea lucrărilor de reparaţii la clădirea Liceului Tehnologic ”Iordache Zossima” Armășești, 

Examinând: 
- adresa nr. 2400 din 18.06.2018 a Primăriei Comunei Armășești; 
- adresa  nr. 688 din 14.06.2018 a Liceului Tehnologic ”Iordache Zossima” Armășești; 
- Raportul  nr. 11889/218 – L  din 03.07.2018 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
-  Raportul nr. 13315/2018 - H din 23.07.2018 al Comisiei economico – financiare și 

agricultură; 
 -   Raportul nr. 13291/2018 - R din 23.07.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 -   Raportul nr. 13201/2018 - N din 23.07.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe, 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. e), alin. (5) lit. a) punctul 1 și alin. (6) lit. a) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

             Art.1(1)  Se aprobă asocierea unităţilor administrativ-teritoriale Judeţul Ialomiţa și 
Comuna Armășești pentru realizarea lucrărilor de reparaţii curente la clădirea Liceului Tehnologic 
”Iordache Zossima” Armășești. 

(2) Se aprobă contribuţia judeţului Ialomiţa la realizarea lucrărilor de reparaţii curente în 
cuantum de 90.000 lei, din care 63.500 lei pentru refacerea hidroizolaţiei la acoperișul liceului și 
26.500 lei pentru refacerea sistemului de scurgere apă pluvială. 
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             Art.2 Se aprobă modelul Contractului de asociere privind realizarea lucrărilor menţionate 
la art.1), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.3 Se împuternicește domnul Victor Moraru, Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
să semneze Contractul de asociere menţionat la art. 2). 
 
             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 
ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa și, spre știinţă, Consiliului Local al Comunei Armășești și Liceului Tehnologic 
”Iordache Zossima” Armășești, 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 concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă - categoria de  

folosință neproductiv, proprietatea publică a județului Ialomița,  
situate în extravilanul comunelor Giurgeni și Gura Ialomiței 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 12983/2018 – L  din 18.07.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Raportul nr. 12990/2018 – P  din 18.07.2018 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 13295/2018 - D din 23.07.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 13321/2018 - H din 23.07.2018 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 13191/2018 - V din 20.07.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

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

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială 
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România; 

- prevederile art.866 și art. 871-873 din Codul Civil al României, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

Art.1 Se aprobă ”Studiul de oportunitate”privind concesionarea prin licitaţie publică 
deschisă a unei suprafeţe de 2.134,59 ha teren cu destinaţie agricolă – categoria de folosinţă 
neproductiv, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situată în extravilanul comunelor 
Giurgeni (255,50 ha) și Gura Ialomiţei (1.879,09 ha), prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 (1) Se aprobă concesionatrea terenurilor cu destinaţie agricolă – categoria de 

folosinţă neproductiv menţionate la art.1), identificate şi delimitate în teritoriu pe 21 module, 
potrivit anexelor nr.2-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Terenurile agricole prevăzute la alin.(1) se concesionează pentru creșterea 
animalelor pe o durată de 6 (șase) de ani, calculată de la data semnării contractului de 
concesiune. Contractul de concesiune poate fi prelungit prin hotărâre a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială, la solicitarea 
concesionarului înregistrată la concedent cu minim 6 luni înainte de expirarea contractului de 
concesiune.  

(3) Concesionarea terenurilor se realizează prin procedura de licitaţie publică, detaliată 
în Documentaţia de atribuire. 

(4) Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este ”cel mai mare nivel al 
redevenţei” exprimată în lei/ha/an.         
         (5) Concesionarul nu are dreptul de a subconcesiona sau cesiona, total sau parţial, 
contractul/contractele de concesiune. 
 

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

 
 Art.4(1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în cuantum de 120 lei/ha/an în vederea 
atribuirii contractului/contractelor de concesiune. 
 (2) Se aprobă preţul de achiziţionare a Documentaţiei de atribuire în cuantum                            
de 20 lei. 
 
          Art.5 Se aprobă modalitatea de plată a redevenţei datorată, după cum urmează: 

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

b) pentru următorii ani, redevenţa se plăteşte în două tranşe, astfel: 50% din cuantumul 
redevenţei până la data de 31 iulie, iar diferenţa de 50% până la data de 31 octombrie ale 
fiecărui an; 

c) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al concesiunii şi data 
încetării contractului de concesiune, redevenţa se plăteşte până la data de 31 ianuarie a anului 
respectiv; 
           d) redevenţa datorată de concesionar se indexează anual, la data de 1 ianuarie al 
fiecărui an cu indicele de inflaţie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, pentru anul  
precedent. 
       
           Art.6(1) În situaţia în care pe parcursul derulării contractului de concesiune, interesul 
propriu al concedentului o impune, prin act adiţional se va proceda la reducerea cu până la 5% 
a suprafeţei concesionate şi cu diminuarea corespunzătoare a redevenţei datorate de 
concesionar. 
  (2) Dacă interesul public naţional sau judeţean în temeiul căruia s-a diminuat cu până la 
5% suprafaţa concesionată nu mai subzistă, această suprafaţă va reveni, fără o altă procedură 
de licitaţie, la concesionarul iniţial. 
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 (3) Contractul de concesiune poate înceta în cazul în care interesul naţional, judeţean 
sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de concedent, fără plata vreunei despăgubiri 
din partea acestuia.   

 
Art.7 Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenurilor cu 

destinaţie agricolă – categoria de folosinţă neproductiv  prevăzute la art.1, în următoarea 
componenţă: 

 
Preşedinte:  Proca Gheorghe  - director executiv, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
  
Membri:  Șelaru Gheorghe - consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  
             Cilă Lenuţa -  referent de specialitate, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
    Deda Geanina Diana -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  
    Reprezentant al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa  

 
Membri  de rezervă:  

        Fiţa Elena -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
        Pamblică Carmen - consilier juridic, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
        Năstase Silvia Luminiţa -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
       Gurlea Cristina Graţiela - inspector, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 

       Reprezentant al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 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 
persoanelor prevăzute la art.7 și Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu, spre ducere la îndeplinire, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Victor MORARU 

 
 
 
 
          Contrasemnează 
         Secretarul județului Ialomița, 
               Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori  

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire adăpost pescăresc  
pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 13231/2018 - X din 23.07.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58 din 11.05.2018 privind aprobarea 

Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiţii ” Construire adăpost pescăresc 
pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59 din 11.05.2018 privind aprobarea 
Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiţii ” Construire adăpost pescăresc 
pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor”; 
 - Raportul nr. 13234/2018 – T din 23.07.2018  al Direcţiei Investiţii şi Servicii 
Publice; 
 - Raportul nr. 13301/2018 - J din 23.07.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 
 - Raportul nr. 13324/2018 - D din 23.07.2018 al Comisiei economico – financiare 
şi agricultură, 

În conformitate cu : 
- prevederile Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-

2020, Măsura I.23, Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitaţii și adăposturi 
– investiţii de îmbunătăţire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitaţii 
sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi pentru 
îmbunătăţirea siguranţei pescarilor”; 

- 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; 
 - prevederile Hotărârii 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; 
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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 Studiul de fezabilitate și Devizul general la obiectivul de investiţii 
„Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor”, potrivit 
anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
prevăzut la art.1), după cum urmează : 

a) valoarea totală a investiţiei : 2.273.426,61 lei cu TVA, din care Construcţii 
Montaj (C+M) 1.596.138,74 lei cu TVA 

b) perioada de execuţie :  10 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 și Direcţiei 
Buget Finanţe, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Victor MORARU 

 
 
 
 
 
          Contrasemnează 
          Secretarul judeţului Ialomiţa 
               Adrian Robert IONESCU 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nr. 82                                                                                                                                    Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                DIG 
Astăzi 25.07.2018                                                                                                                                                            2 ex. 

 



































































































































































































































































































Cod FP – 07 – 06, Ed. 2 vers. 1 
 

 
                         

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea realizării proiectului „Construire adăpost pescăresc pentru  

îmbunătățirea siguranței pescarilor”  și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 13226/2018 - N din 23.07.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58 din 11.05.2018 privind aprobarea Notei 

conceptuale aferentă obiectivului de investiţii ”Construire adăpost pescăresc pentru 
îmbunătăţirea siguranţei pescarilor”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59 din 11.05.2018 privind aprobarea Temei 
de proiectare aferentă obiectivului de investiţii ”Construire adăpost pescăresc pentru 
îmbunătăţirea siguranţei pescarilor”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 82 din 25.07.2018 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
„Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor”; 
 - Raportul nr. 13230/2018 - H din 23.07.2018 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 13303/2018 - P din 23.07.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 
 - Raportul nr. 13323/2018 - N din 23.07.2018 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

În conformitate cu : 
- prevederile Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, 

Măsura I.23, Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitaţii și adăposturi – investiţii de 
îmbunătăţire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitaţii sau a locurilor de 
debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi pentru îmbunătăţirea siguranţei 
pescarilor”; 

- 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;  
 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 „Construire adăpost pescăresc pentru 
îmbunătăţirea siguranţei pescarilor” şi a cheltuielilor legate de proiect pentru obţinerea 
finanţării din fonduri europene prin Programul pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, 
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Măsura I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitaţii și adăposturi – investiţii de 
îmbunătăţire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitaţii sau a locurilor de 
debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi pentru îmbunătăţirea siguranţei 
pescarilor”. 
            (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 a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 
2.273.426, 61 lei cu TVA. 

(2) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea proiectului, 
în valoare de 413.689,88 lei, cu TVA reprezentând valoarea totală neeligibilă a proiectului. 
 (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 pentru costurile neeligibile prevăzute la                  
alin. 2 este calculată 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 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.5 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 județului Ialomița 
               Adrian Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 83                                                                                                                                             Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                         DIG 
Astăzi 25.07.2018                                                                                                                                                           2 ex. 
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