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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 
 
 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat azi, 27 mai 2016, în şedinţa ordinară a  

Consiliului Judeţean Ialomiţa 
 
 

 
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa sunt publice şi se 

desfăşoară în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din municipiul 
Slobozia. 

 Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa sunt deschise de      dl. 
vicepreşedinte Mușoiu Ștefan.  
 

Domnul vicepreşedinte Mușoiu: „Bine aţi venit la ultima ședinţă a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Lipsesc motivat domnii consilieri Berbecel Vasile, Popescu Ionuţ, Dumitru 
Doina Elena, Popescu Nicolae și Petre Gheorghe. Suntem în număr de 21 de consilieri, o să 
ajungă și doamna Barcari și domnul Vasile Mitu. 

Mulţumesc tuturor invitaţilor care participă la această ședinţă. Avem prezenţi pe 
domnul subprefect Marin Constantin, domnii parlamentari Mihăiţă Găină și Marian Pavel, 
directorii instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa și reprezentanţi ai mass 
media, cărora le mulţumesc pentru prezenţă. 

Înainte de a intra și a vota ordinea de zi, supun votului dumneavoastră procesul 
verbal al ședinţei anterioare: 

- Cine este „pentru”? Se abţine cineva ? Este cineva împotrivă? Avem 23 de voturi 
„pentru”(a venit doamna Barcari și domnul Vasile Mitu). 

 
Supun votului dvs. suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia:  
- Cine este „pentru”? Se abţine cineva ? Este cineva împotrivă?  
Cu 23 de voturi „pentru”, ordinea de zi este suplimentată. 
 
Cu voia dumneavoastră aş vrea să supun aprobării ordinea de zi a şedinţei noastre, 

suplimentată:  
- Cine este „pentru”? Se abţine cineva ? Este cineva împotrivă?  
Cu 23 de voturi „pentru” intrăm în dezbaterea şedinţei de astăzi. 

 
Domnul secretar:„Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri judeţeni, bine aţi venit 

la ultima ședinţă a Consiliului judeţean, distinși domni deputaţi, senatori, reprezentanţi ai 
mass mediei, deschidem ordinea ședinţei noastre de astăzi cu un proiect de hotărâre 
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier 
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judeţean, a doamnei Zenica Urloiu, ca urmare a demisiei dânsei, prezentată Consiliului 
judeţean în data de 20 aprilie 2016. Propunem să se ia act de această demisie, să se 
constate că a încetat de drept mandatul dânsei și să se declare locul vacant. Este o 
formalitate întrucât este ultima ședinţă de consiliu.” 

 
Domnul vicepreședinte Muşoiu:,,Doamna consilier Urloiu Zenica și-a prezentat 

demisia în urmă cu o lună de zile, din motive personale.  Îi mulţumesc pe această cale 
pentru activitatea pe care a desfășurat-o în cadrul Consiliului judeţean ca și consilier 
judeţean. A fost un consilier activ, ca de altfel ca toţi ceilalţi consilieri judeţeni din acest 
mandat. 

- Cine este „pentru”, „împotrivă”, ,,abţineri,,? Cu 23 de voturi „pentru”, acest proiect 
de hotărâre a trecut. Următorul proiect, vă rog.,,  
 

Domnul secretar:,,Următorul proiect de hotărâre propune plenului aprobarea 
organigramei și statului de funcţii și funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

Proiectul de hotărâre are aviz favorabil de la Comisia juridică, Comisia economică și 
Comisia de muncă din cadrul Consiliului judeţean....Salutăm prezenţa domnului deputat 
Ionescu Aurelian, bine aţi venit! 

Acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil și de către Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici și propune plenului aprobarea organigramei cuprinsă în anexa 1 la 
proiectul de hotărâre și aprobarea statului de funcţii a aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. Sunt 132 de funcţii publice și personal contractual, dintre care 
96 de funcţii sunt ocupate la acest moment și 36 de funcţii sunt vacante.” 

 
Domnul vicepreședinte Muşoiu:„În cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa atât Direcţia 

de Investiţii Publice, cât și Direcţia de Buget Finanţe au propus modificări în organigramă 
pentru eficientizarea acestor direcţii, am obţinut avizul și de la ANFP, și practic întrunim 
toate condiţiile pentru ca acest proiect de hotărâre să fie promovat. Dacă aveţi obiecţii sau 
nelămuriri.....Supun la vot: 

- Cine este „pentru”, „împotrivă”, ”abţineri”? Cu 22 de voturi „pentru”, o ”abţinere” 
domnul Mihăilă, acest proiect de hotărâre a trecut. Dl secretar, vă rog, următorul proiect.”  
 

Domnul secretar:„Următorul proiect vă propune aprobarea rectificării și modificării 
anexei 2 la Hotărârea 36/2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii al 
Centrului Judeţean pentru Conservarea și Valorificarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, 
instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului judeţean. 

În esenţă este vorba despre două rectificări, și anume la numărul curent 2, la nivelul 
studiilor în loc de ”studii superioare” se va citi ”fără nivel de studii” și la poziţia nr.19 din 
statul de funcţii în loc de ”studii medii” se va citi ”studii superioare”. Pe de altă parte este 
vorba despre o modificare, funcţia de instrumentist acordeon, treapta profesională I, ca 
urmare a vacantării postului prin pensionare se propune transformarea ei în ”instrument 
acordeon debutant” fără nivel de studii.” 
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Domnul vicepreședinte Muşoiu:„Acest proiect de hotărâre, ca și următorul de fapt, 
sunt propuse ca urmare a unor erori materiale, aș ruga mai multă atenţie în întocmirea lor.  
Dacă nu aveţi obiecţiuni, supun la vot proiectul de hotărîre: 

- Cine este „pentru”, „împotrivă”, ”abţineri”? Cu 23 de voturi „pentru”, acest proiect 
de hotărâre a trecut. Dl secretar, vă rog, următorul proiect.”  
 

Domnul secretar:”Următorul proiect este unul similar, propune rectificarea anexei 2 
la  Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.37/2016, privind aprobarea organigramei și 
statului de funcţii al Muzeului Judeţean Ialomiţa. 

În esenţă este vorba despre o eroare materială care a survenit la nr.16 din statul de 
funcţii, în loc de grad profesional 3 se va citi grad profesional 1. Postul este deja ocupat, iar 
ocupantul are această vechime confirmată prin treapta profesională.” 

 
Domnul vicepreședinte Mușoiu: ”Ca și proiectul anterior, așa cum am spus 

îndreptăm o eroare materială: 
- Cine este „pentru”, „împotrivă”, abţineri? Cu 23 de voturi „pentru”, acest proiect de 

hotărâre a fost adoptat.” 
 
Domnul secretar:”Următorul proiect propune plenului aprobarea organigramei și a 

statului de funcţii al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”. Proiectul a fost dezbătut și 
are aviz favorabil  de la Comisia de învăţământ, Comisia de muncă și Comisia juridică din 
cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, și propune în esenţă aprobarea organigramei la punct.1 
și la anexa nr.2 aprobrea statului de funcţii.” 

 
Domnul vicepreședinte Mușoiu: ”Practic, raportat la misiunea și obiectivele 

instituţiei în scopul dezvoltării activităţilor culturale și artistice în vederea preluării și 
administrării sălii de spectacole a Consiliului Judeţean Ialomiţa, dar și al dezvoltării și 
optimizării resurselor umane, s-a solicitat transformarea Compartimentului Activităţi 
cultural artistice în Serviciul activităţi cultural artistice și postul de la nr.crt.8 de muncitor 
calificat se desfiinţază și se înfiinţează funcţia de conducere de șef serviciu activităţi cultural 
artistice. Mai mult decât atât această funcţie de electrician a fost ocupată anul trecut de 
către un subinginer care are și această calificare. 

Dacă aveţi aici ceva întrebări....supun la vot proiectul de hotărâre: 
- Cine este „pentru”, „împotrivă”, abţineri? Cu 23 de voturi „pentru” acest proiect de 

hotărâre a trecut. Dl secretar, vă rog, următorul proiect de hotărâre.,, 
 
Domnul secretar:„Continuăm ordinea ședinţei cu un proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pentru anul 2016, proiect care 
a fost analizat și avizat favorabil de către toate cele cinci Comisii de specialitate din cadrul 
Consiliului judeţean. 

În esenţă, proiectul propune rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe 
anul 2016, la venituri în sumă de 111.796,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 154.453,00 mii 
lei cu un deficit de 42.657,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent 
în limita sumei de 43.465,00 mii lei potrivit pct. I din anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Se propune rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii și subvenţii din bugetul local, pe anul 2016, 
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole, alineate și secţiuni, atât la venituri cât și 
la cheltuieli, în sumă de 14.177,00 mii lei, potrivit pct. II din anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.” 

 

Domnul vicepreședinte Mușoiu:,,Practic la partea de venituri se suplimentează 
veniturile din subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale, este vorba de suma de 
486 mii lei, care este alocală de către Ministerul Sănătăţii către Direcţia de Sănătate Publică 
pentru un aparat laparoscopic care va fi achiziţionat de către Spitalul Judeţean de Urgenţă. 
De asemenea veniturile Camerei Agricole se suplimentează cu 30 mii lei. La partea de 
cheltuieli am alocat suma de 200 mii lei pentru modernizarea staţiei de transformare și a 
reţelei electrice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia făcând astfel o economie de 
aproximativ 40%, trecând de la joasă tensiune la medie tensiune. 

De asemenea, pentru că s-au finalizat studiile de fezabilitate pentru modernizarea 
unor drumuri judeţene, am alocat sume pentru proiectele tehnice și detaliile de execuţie 
pentru DJ 203E Căzănești-Cocora, pentru DJ 213A Mărculești-Bucu. 

Dacă aveţi nelămuriri....Supun votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre: 
- Cine este „pentru”, „împotrivă”, abţineri? Cu 22 de voturi „pentru”, o ”abţinere” 

domnul Mihăilă, acest proiect de hotărâre a fost adoptat.” 
 
Domnul secretar:”Următorul proiect de hotărâre din ordinea de zi, modificată prin 

votul dumneavoastră, propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, pentru anul 2016, proiect de hotărâre care are aviz favorabil 
de la Comisia juridică, Comisia economică și Comisia de muncă din cadrul Consiliului 
judeţean. 

Proiectul propune rectificarea acestui buget la venituri în sumă de 47.220,00 mii lei, 
la cheltuieli în sumă de 49.409,00 mii lei, cu un deficit de 2.189,00 mii lei, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 
Domnul vicepreședinte Mușoiu:”Dincolo de cele menţionate la proiectul anterior, se 

mai suplimentează veniturile spitalului cu suma de 196 mii lei, sumă venită prin Casa de 
Asigurări de Sănătate, iar la partea de cheltuieli suplimentăm cheltuielile de personal cu 
aproximativ 245 mii lei, diminuându-se în același timp cheltuielile cu bunuri și servicii pentru 
asigurarea funcţionalităţii unităţii cu suma de 49 mii lei.  

Dacă aveţi întrebări, doamna manager Șapira este aici și vă poate răspunde..... 
Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- Cine este „pentru”, „împotrivă”, abţineri? Cu 21 de voturi „pentru”, două ”abţineri” 

(domnul Mihăilă și domnul Florea), acest proiect de hotărâre a trecut.  
Dl secretar, vă rog, următorul proiect de hotărâre. 

 
Domnul secretar:”Următorul proiect de hotărâre propune plenului aprobarea 

„Programului integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în 
municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni 
şi pentru ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, 
desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani”. 
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Raportul este realizat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa și potrivit 
legislaţiei în vigoare se supune aprobării anuale plenului Consiliului Judeţean Ialomiţa.” 

 
Domnul vicepreședinte Mușoiu:”Practic, acest Program a fost propus acum cinci ani 

și este ultimul an pentru implementarea lui. Întrebări..... 
- Cine este „pentru”, „împotrivă”, abţineri? Cu 23 de voturi „pentru”, acest proiect de 

hotărâre a trecut. Dl secretar, vă rog, următorul proiect de hotărâre.,, 
 
Domnul secretar:”Următorul proiect de hotărâre propune modificarea anexei nr.1 la 

HCJ 79/2012, este vorba de Programul judeţean de transport public de persoane, prin curse 
regulate, pe perioada 2013-2019. Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea unui 
traseu pe ruta Slobozia-Munteni Buzău-Sărăţeni, practic din două curse să se reducă la o 
singură cursă.” 

 
Domnul vicepreședinte Mușoiu:”Se diminuează la o cursă transportul pe această 

rută. S-a obţinut și acordul de la primării, nu există nicio obiecţiune.  Dacă aveţi neclarităţi, 
întrebări...dacă nu, supun votului acest proiect de hotărâre: 

- Cine este „pentru”, „împotrivă”, abţineri? Cu 23 de voturi „pentru”, acest proiect de 
hotărâre a trecut. Dl secretar, vă rog, următorul proiect de hotărâre.,, 

 
Dmnul secretar:”Continuăm ordinea ședinţei de astăzi cu un proiect de similar, este 

vorba de aprobarea eliberării unor licenţe de traseu pentru operatorul rutier SC MIHALDI 
TRANS SRL din Urziceni, în vederea efectuării serviciului de transport pentru curse regulate 
speciale de persoane pe traseul Ion Roată-Urziceni și pe două trasee din Urziceni-Coșereni. 

Proiectul de hotărâre are avizul favorabil de la Comisia de urbanism și Comisia 
juridică, și propune aprobarea realizării acestor licenţe de traseu pentru o perioadă de trei 
ani, până în luna mai 2019. 

 
Domnul vicepreședinte Mușoiu:”Este vorba de acordarea unor licenţe de traseu 

speciale acordate pentru anumite transporturi. Dacă aveţi întrebări.... 
- Cine este „pentru”, „împotrivă”, abţineri? Cu 23 de voturi „pentru”, acest proiect de 

hotărâre a trecut. Dl secretar, vă rog, următorul proiect de hotărâre. 
 
Domnul secretar:”Următorul proiect de hotărâre propune aprobarea închirierii unor 

terenuri agricole neproductive din domeniul privat al judeţului Ialomiţa, care sunt situate în 
extravilanul localităţilor Giurgeni și Gura Ialomiţei. 

Proiectul are aviz favorabil de la Comisia juridică, Comisia economică și Comisia de 
urbanism și propune aprobarea studiului de oportunitate, a documentaţiei de atribuire 
privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 2172 ha terenuri agricole 
neproductive. 

În proiectul de hotărâre aveţi detalii legate de procedura de închiriere a 22 de 
module, de asemenea termenul pe care se va realiza această închiriere este de 5 ani, 
criteriul de atribuire este nivelul cel mai mare al chiriei acordate în lei/ha/an. 
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Chiriașul nu are dreptul de a subînchiria sau de a cesiona total sau parţial contractul 
de închiriere, preţul de pornire la licitaţie este de 126,18 lei/ha/an, calculat după o 
procedură specifică și care este operată și de către Agenţia Domeniilor Statului. 

Se detaliază în proiectul de hotărâre și modalitatea de plată a chiriei datorate de 
către câștigătorii licitaţiei, componenţa comisiei de evaluare a ofertelor și se rezervă dreptul 
în care Consiliul judeţean va avea o nevoie specială,  poate diminua o suprafaţă de 5% din 
acest teren închiriat, cu diminuarea automată și a chiriei.” 

 
Domnul vicepreședinte Mușoiu:”Este vorba de aproximativ 2200 ha, 300 ha pe raza 

comunei Giurgeni și aproximativ 1800 ha pe raza comunei Gura Ialomiţei. Sunt terenuri 
agricole neproductive pe care am făcut anumite studii pedologice și un studiu de 
oportunitate pentru a vedea care ar trebui să fie preţul de referinţă de la care trebuie să 
plecăm pentru licitaţia acestor terenuri, care vor avea ca destinaţie activităţi de creștere a 
animalelor. Preţul, așa cum vi l-a spus domnul secretar, de la care se va pleca este de 
aproximativ 126 lei/ha, se va concesiona pe o perioadă mai mică, de cinci ani de zile și 
criteriul de atribuire va fi preţul cel mai mare oferit de către competitori.Dacă aveţi 
întrebări.....” 

 
Domnul consilier Andriescu:”Într-adevăr aceste terenuri neproductive se pretează la 

pășunat, dar procedura și întârzierea cu care se scoate la licitaţie mi se pare că vor folosi la 
pășunat iarna....pentru că se spune aici la punctul 17, din criteriile de atribuire, instrucţiuni 
privind orgnizarea și desfășurarea procedurii de închiriere. În cazul în care unul din cei 
câștigători renunţă și nu se prezintă în termenul respectiv se va repeta licitaţia. Ne aflăm în 
situaţia necazului pe care l-am avut. Nu putem preciza de la început ca în cazul în care cel 
care a câștigat licitaţia și a dat preţul cel mai mare nu se prezintă la semnarea contractului 
să fie atribuit următorului cu condiţia de a nu face parte din același acţionariat. În această 
situaţie am putea să urgentăm pentru că suntem deja în luna iunie peste două zile. În iulie 
vin căldurile, se usucă tot, ce mai pasc animalele? Prefectura a sesizat și ne-a dat în 
Contencios că nu ar fi legal ceea ce facem, cine răspunde?” 

 
Domnul vicepreședinte Mușoiu:”Mulţumesc, domnule Andriescu, sunteţi ca de 

obicei atent la detalii, pentru că într-adevăr nu am scos terenurile la licitaţie din domeniul 
public așa cum am hotărât într-o ședinţă anterioară, tocmai ca urmare a acţiunii de 
contestare a Prefecturii, le-am scos tot din domeniul privat, legea așa cum bine știţi nu 
prevede foarte clar anumite proceduri la care dumneavoastră aţi făcut referire, dar nici nu 
putem să repetăm aceeași greșeală insistând asupra acestui lucru. Este foarte clar 
reglementat în caietul de sarcini procedura pe care o aplicăm. Dacă pe marginea 
procedurilor mai aveţi ceva de adăugat, dincolo de ce aţi spus dumneavoastră....lucru pe 
care din păcate nu putem să-l facem.” 

 
Domnul consilier Andriescu:”Aceste proceduri sunt făcute printr-un act normativ. 

Profitând de prezenţa domnilor deputaţi, amintesc faptul că noi am avut foarte multe 
probleme legislative și atunci nu am văzut niciun deputat sau senator să se ridice și să 
clarifice sau să dezbată o treabă din asta, au dezbătut problemele lor cu indemnizaţiile, cu 
salariile, dar pentru învăţămînt, pentru bugetari nimic. Aceste lucruri trebuiau rezolvate de 
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către dînșii, dacă veneau mai des aici sau umblau măcar pe la instituţiile care se ocupă cu 
problemele astea, ar fi văzut câte probleme legislative sunt.” 

 
Domnul vicepreședinte Mușoiu:”O să le dăm cuvântul la sfârșit, dar vă asigur că 

parlamentarii care sunt prezenţi aici au avut multe iniţiative pe domeniile pe care 
dumneavoastră le-aţi amintit.” 

 
Domnul consilier Enescu:”Iniţiativa acestui proiect este salutară pentru că aduce 

niște venituri bugetului, dar aș avea niște observaţii de făcut legate de perioada de cinci ani. 
Cel care închiriază acest teren probabil nu are niciun interes să îmbunătăţească calitatea 
acestuia, asta ar însemna niște investiţii foarte multe și după ce au trecut cinci ani ei nu vor 
mai beneficia de ele. În aceste condiţii cred că era bine dacă se stipula în contract că în cazul 
în care se fac îmbunătăţiri să i se atribuie tot lui, în condiţii de teren arabil, iar chiria să fie la 
nivelul maxim din zonă. În condiţiile date nu va face nimic și terenul va rămâne tot așa după 
cinci ani sau poate mai prost. Eu mă voi abţine la votarea acestui proiect, dar ca fond 
propunerea este în avantajul judeţului. 

Pentru că este ultima ședinţă, vreau să mulţumesc colegilor care au avut puterea să 
mă asculte până acum, chiar dacă nu am fost suficient de documentat uneori.” 

 
Domnul vicepreședinte Mușoiu:”Propunerea dumneavoastră este una pertinentă, 

de altfel au fost proiecte de hotărâre care au avut aceste prevederi pe care dumneavoastră 
le-aţi enunţat acum. Însă au fost unii care au considerat că modul în care s-au prelungit 
acele contracte au depășit într-un fel sau altul cadrul legal. Lucru cu care noi nu am fost de 
acord pentru că au fost anexe ale hotărârilor de Consiliu judeţean unde erau prevederi clare 
în acest sens, chiar și la acest moment suntem în instanţă și avem contestaţii ale celor care 
au verificat aceste lucruri și din acest motiv am preferat pentru moment să nu mai avem 
astfel de prevederi. 

Dacă nu mai aveţi întrebări, supun votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre: 
- Cine este „pentru”, „împotrivă”, abţineri? Avem 19 de voturi „pentru”, un vot 

”împotrivă” (domnul Mihăilă), 3 ”abţineri” domnul Florea, donul Enescu și doamna Dumitru 
Otilia, acest proiect de hotărâre nu întrunește numărul de voturi fiind un proiect de 
patrimoniu. Dl secretar, vă rog....” 

 
Domnul secretar:”Este un proiect de hotărâre care vizează patrimoniul judeţului și 

potrivit Legii 215 toate proiectele de hotărâre legate de patrimoniu trec cu votul a 2/3 din 
consilierii judeţeni în funcţie, ceea ce înseamnă că pentru a putea trece acest proiect de 
hotărâre, trebuie să înregistreze minim 21 de voturi, dacă nu el va fi preluat cel mai 
devreme în luna iulie, după ședinţa de constituire a noului Consiliu judeţean.” 

 
Domnul vicepreședinte Mușoiu:”Pentru că nu s-a anunţat acest lucru înainte de a 

vota, reluăm procedura de vot: 
- Cine este „pentru”, „împotrivă”, abţineri? Avem 19 de voturi „pentru”, un vot 

”împotrivă” (domnul Mihăilă), 3 ”abţineri” domnul Florea, donul Enescu și doamna Dumitru 
Otilia, acest proiect de hotărâre nu a trecut. Dl secretar, vă rog.... 
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Vă spun că, practic, neaprobând acest proiect de hotărâre pierdem niște venituri 
care ar fi putut fi făcute în acest an la Consiliul Judeţean Ialomiţa. 

La ce număr se aplică acest procent, domnule secretar, la consilierii în funcţie? 
Au votat 19 consilieri ”pentru”....nu trece? Deci nu a trecut.” 
 
Domnul secretar:”Următorul proiect de hotărâre care are de asemenea regim de  

patrimoniu, deci tot cu votul a 2/3, propune revocarea dreptului de administrare a Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” din Slobozia asupra unor spaţii proprietate publică a 
judeţului Ialomiţa și darea acestora în administrare către Centrul Judeţean de Resurse și 
Asistenţă Educaţională Ialomiţa, instituţie aflată în finanţarea Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

Proiectul de hotărâre propune revocarea dreptului de administrare asupra unor 
spaţii. Este vorba despre un hol și un spaţiu care acum are destinaţie de magazie, la Liceul 
Tehnologic și se propune alocarea acestui spaţiu împreună cu cele patru birouri care deja au 
fost alocate prin Hotărârea din 2014, către CJRAE. De asemenea sunt detaliate atributele 
dreptului de administrare, tipuri de intervenţie care trebuie făcute și pot fi făcute de către 
CJRAE asupra acestui spaţiu. Predarea-preluarea respectivelor spaţii din cadrul imobilului se 
face pe bază de proces verbal, în 30 de zile de la data adoptării hotărârii de Consiliu 
judeţean.” 

 
Domnul vicepreședinte Mușoiu:”Practic, CJRAE Ialomiţa își desfășoară activitatea în 

incinta Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu”, și pentru o mai bună desfășurare a 
activităţii are nevoie de amenajarea unui spaţiu pe hol, pentru ca părinţii și copiii care 
așteaptă să intre să aibe condiţii decente.  

- Cine este „pentru”, „împotrivă”, abţineri? Cu 23 de voturi „pentru”, acest proiect de 
hotărâre a trecut. Dl secretar, vă rog, următorul proiect de hotărâre.,, 

 
Domnul secretar:”Următorul proiect propune modificarea și completarea Hotărârii 

121/2015 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care 
deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa și al  instituţilor publice de interes 
judeţean de sub autoritatea sa. 

Proiectul de hotărâre propune în esenţă pe de o parte ca și cota de carburanţi 
neutilizată pe parcursul unei luni calendaristice să se reporteze pentru lunile următoare cu 
încadrarea strictă în cota anuală aprobată pentru fiecare tip de mașină, iar pe de altă parte 
la Centrul Militar Judeţean Ialomiţa au fost trei mașini și un autocamion, iar două dintre ele 
au fost casate și au fost luate prin transfer de la o altă instituţie, un alt autoturism, 
autoturism care avea ca tip de carburant benzină, faţă de motorină cum aveau cele 
anterioare. Practic, în anexă în loc de motorină se va trece benzină pentru unul dintre cele 
două autoturisme.” 

 
Domnul vicepreședinte Mușoiu:”Practic un autovehicul marca Cielo a fost casat și   

s-a achiziţionat un Logan care este pe benzină și noi nu facem decât să modificăm 
prevederea cotei de combustibil la Centrul Militar Judeţean Ialomiţa, cantitativ aceasta 
rămânând aceeași. Dacă nu aveţi întrebări sau neclarităţi, supun votului dumneavoastră 
acest proiect de hotărâre: 
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- Cine este „pentru”, „împotrivă”, abţineri? Cu 23 de voturi „pentru”, acest proiect de 
hotărâre a trecut. Dl secretar, vă rog, următorul proiect de hotărâre.,, 

Domnul secretar:”Următorul proiect de hotărâre propune plenului modificarea și 
completarea anexei la HCJ 59/2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de hotărâre, în esenţă își propune să aducă în actualitate Regulamentul 
Consiliului Judeţean cu modificările survenite pe parcursul ultimilor doi-trei ani la Legea 215 
a administraţiei publice locale și la Legea 393 privind statutul aleșilor locali. 

Noile prevederi vizează modalitatea de constituire a Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
faptul că președintele Consiliului judeţean nu mai este ales ca și până acum prin vot 
uninominal, ci este ales din cadrul celor 31 de consilieri judeţeni care vor fi aleși la alegerile 
din 5 iunie 2016, de asemenea modalitatea în care procedura de alegere a președintelui 
Consiliului judeţean, faptul că acesta nu mai poate fi schimbat prin referendum la nivel 
judeţean cum era până acum ci eventual prin votul a 2/3 din consilierii judeţeni în funcţie la 
propunerea 1/3 din acești consilieri. Aceeași manieră este regelemnată și în cazul 
vicepreședinţilor Consiliului judeţean și o nouă reglementare privind cazul dizolvării 
Consiliului judeţean, în acest caz, se reconstituie Consiliul judeţean cu votul consilierilor 
supleanţi. În cazul în care nu există supleanţi pe listele partidelor politice atunci se va trece 
la reorganizarea alegerilor pentru desemnmarea unui nou Consiliu judeţean temporar, până 
la alegerile la termen care vor avea loc în anul 2020.” 

 
Domnul vicepreședinte Mușoiu:”Aprobând Regulamentul de Organizare și 

Funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa, de fapt, aprobăm cele mai importante 
modificări care s-au făcut în Legea 215 privind constituirea Consiliului judeţean. Știţi foarte 
bine că de anul acesta președintele Consiliului judeţean se va alege din rândul consilierilor 
judeţeni, lucru pe care noi trebuie să-l aprobăm în Regulamentul de Organizare și 
Funcţionare. La fel cum a spus și domnul secretar, președintele Consiliului judeţean nu se 
mai demite cu referendum ci prin votul a 2/3 al consilierilor judeţeni în funcţie. 

Dacă nu mai aveţi neclarităţi, supun votului dumneavoastră acest proiect de 
hotărâre: 

- Cine este „pentru”, „împotrivă”, abţineri? Cu 23 de voturi „pentru”,acest proiect de 
hotărâre a trecut. Dl secretar, vă rog, următorul proiect de hotărâre.,, 

 
Domnul secretar:,,Ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea ședinţei de astăzi 

propune aprobarea Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa. 
Acest proiect de hotărâre a fost discutat și dezbătut în toate cele cinci Comisii de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa. Menţionez faptul că potrivit legii 
această monografie are în conţinutul ei și informaţii cu caracter de ”secret de serviciu”, fapt 
pentru care consilierii judeţeni pentru a o analiza au beneficiat de autorizaţie de acces la 
acest tip de informaţii. În măsura în care v-aţi elucidat, putem vota proiectul ca atare și 
supunem votului. În cazul în care doriţi dezbateri pe acest proiect de hotărâre va trebui să 
evacuăm sala cu cei care nu au autorizaţie de acces la acest tip de informaţii.” 

 
Domnul vicepreședinte Mușoiu:,,Monografia economico - militară a judeţului Ialomiţa 

se întocmeşte pe o perioadă de  4 ani, urmând a fi actualizată anual, până la sfârşitul 
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semestrului I și cuprinde o bază de date cu informaţii referitoare la elemente geografice și 
infrastructură, resurse materiale, energetice și umane și alte date și informaţii din cadrul   
UAT-urilor necesare pentru susţinerea efortului de apărare, asigurarea ordinii publice și 
securităţii naţionale pentru prevenirea și gestionarea situaţiilor de urgenţă și de criză precum 
și acordarea clauzei naţiunii gazdă în cadrul acţiunilor cu statele membre NATO și partenere. 

În mare parte acest document are caracter secret, consilierii judeţeni au avut acces, sub 
semnătură, la conţinutul acestui material. Dacă doriţi mai multe date cu privire la acest 
document, domnul Martinescu este prezent aici și vă poate lămuri. 

Întrebări.... 
- Cine este „pentru”, „împotrivă”, abţineri? Cu 23 de voturi „pentru”, acest proiect de 

hotărâre a trecut. 
Mulţumesc...urmează un moment festiv în care vom înmâna plachete consilierilor 

judeţeni, reprezentanţilor din administraţia locală, parlamentarilor și colaboratorilor noștrii din 
presă. 

Mai adaug faptul că Raportul președintelui pe anul 2015 v-a fost trimis prin e-mail, la 
fiecare în parte, vă puteţi uita pe el, puteţi transmite eventuale modificări dacă aveţi 
obiecţiuni. 

S-au făcut câteva discuţii edificatoare cu privire la proiectul de hotărâre care viza 
concesionarea terenurilor. Vă prezintă domnul secretar situaţia,, 

 
Domnul secretar:”Problema este una delicată și nereglementată, sunt doi consilieri 

judeţeni din cei 31, doamna Urloiu și domnul Sitaru, care au demisionat și mai este situaţia 
domnului președinte Silvian Ciupercă care este legal în funcţie  dar care are interdicţia de a-
și exercita acea funcţie. Având în vedere faptul că are interdicţie de a-și exercita funcţia, 
chiar dacă ar fi fost acum în sală, practic, în cvorumul respectiv plecăm din start cu 28 de 
voturi și nu cu 29. Dacă ne raportăm la 28 de voturi, 2/3 înseamnă 18,48...și atunci cu 19 
voturi pentru câte au fost la momentul în care s-a votat a doua oară, practic proiectul de 
hotărâre a trecut. Acest lucru a rezultat și din consultările pe care le-am avut cu domnul 
prefect, prin urmare, cu 19 voturi pentru acel proiect de hotărâre s-a adoptat. Mulţumim!” 

 
Domnul consilier Andriescu:”Și noi am făcut socotelile aici și am văzut că nu aveţi 

calculatorul la dumneavoastră, am văzut că aţi greșit.” 
 
Domnul vicepreședinte Mușoiu:”Ne-am bucurat pe toată perioada mandatului de 

toată vigilenţa dumneavoastră, domnule consilier, ca și de altfel a fiecărui consilier judeţean 
care este prezent astăzi aici. Este ultima ședinţă a Consiliului jueţean în această formulă și 
ne-am propus să fie și un moment festiv pentru că fiecare dintre dumneavoastră a avut o 
contribuţie pozitivă la promovarea proiectelor și dezvoltarea judeţului Ialomiţa. S-au 
elaborat, propus și implementat numeroase proiecte de infrastructură rutieră, proiecte de 
infrastructura de sănătate și acest lucru s-a datorat în mare parte și activităţii 
dumneavoastră, cât și activităţii domnului secretar și colaborării pe care am avut-o cu 
instituţiile subordonate Consiliului judeţean, dar și cu Instituţia Prefectului, parlamentarii 
noștri, presa locală.....câinii de pază ai democraţiei, care au fost tot timpul alături de noi 
chiar dacă uneori au fost mai critici, alteori au apreciat proiectele noastre. Important este că 
în acești patru ani am reușit să aducem o dezvoltare a judeţului Ialomiţa așa cum ne-am 
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propus, chiar dacă uneori nu ne-am atins toate obiectivele. Sperăm ca următorul Consiliu 
judeţean să reușească să facă din ce în ce mai multe pentru judeţul nostru, să se reducă 
discrepanţele dintre judeţul nostru și celelalte judeţe. 

Pe această cale vreau să vă mulţumesc și eu pentru activitatea pe care am 
desfășurat-o împreună, pentru implicarea de care am dat fiecare dovadă și sper ca și 
ulterior încetării mandatelor de consilier judeţean să putem să fim angrenaţi în proiecte 
care să faciliteze dezvoltarea judeţului și binele cetăţenilor.” 

Domnul vicepreședinte Martin: ,,Și eu vreau să vă mulţumesc pentru felul în care am 
colaborat în acest mandat. Vă mulţumesc pentru faptul că interesul public, interesul civic a 
primat în faţa interesului politic și cred eu că am avut rezultate, am reușit să luăm decizii 
înţelepte care au dus la o creștere a bunăstării întregului judeţ.” 

 
Domnul secretar:,,Vreau să adresez și eu mulţumiri tuturor atât în numele aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cât și în numele instituţiilor de sub 
autoritatea Consiliului judeţean și în numele meu personal. Mulţumesc domnilor 
parlamentari pentru maniera bună în care am colaborat, au fost situaţii în care am apelat la 
dumneavoastră pentru a adresa diverse interpelări și întrebări Guvernului României pentru 
a clarifica niște aspecte care ţin de administraţia publică locală și am găsit rezonare în 
aceste demersuri ale noastre. Mulţumesc pentru cooperare Instituţiei Prefectului cu care 
am avut consultări și am colaborat bine, vreau de asemenea să adresez mulţumiri 
consilierilor judeţeni pentru maniera deosebit de lucrativă și dezbaterile de nivel înalt pe 
care le-aţi avut în acești patru ani în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa. Doresc să 
mulţumesc în mod special domnilor vicepreședinţi Ștefan Mușoiu și Ioan Martin pentru 
maniera deosebită în care au colaborat cu noi, cu aparatul de specialitate și cu instituţiile 
din subordine și ne-au sprijinit. 

De asemenea vreau să aduc o mulţumire specială, nu în ultimul rând, omului care 
timp de 12 ani a condus destinele acestui judeţ și destinele Consiliului Judeţean Ialomiţa, a 
instituţiilor din subordine, omului care a iniţiat după revoluţie poate prima viziune 
strategică de dezvoltare a judeţului și a încercat s-o implementeze cu tenacitate și o putere 
de muncă deosebită, domnului Silvian Ciupercă, președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Vă mulţumesc tuturor și succes în continuare!” 

 
Domnul vicepreşedinte Muşoiu:”după înmânarea plachetelor în semn de apreciere 

pentru munca depusă de dumneavoastră, vă invităm la lacul Iezer, după program, pentru o 
întâlnire finală a tuturor celor care am colaborat. Vreau să vă spun că l-am invitat și pe 
domnul președinte Silvian Ciupercă la această ședinţă, nu a putut să vină, dar la  acea 
întâlnire o să fie prezent, unde fiecare dintre dumneavoastră puteţi să-i adresaţi cuvintele 
de apreciere și mulţumire, așa cum domnul secretar a făcut-o, pentru activitatea și omul 
care a fost și este Silvian Ciupercă. 

O să-l rog pe domnul prefect și pe parlamentarii noștrii să vă adreseze câteva 
cuvinte, iar apoi începem ceremonia de înmânare a plachetelor.” 

 
Domnul prefect Gigi Petre:”Mulţumesc, domnule vicepreședinte! A fost un mandat 

destul de greu, cu multe realizări, ca în viaţă și cu destul de multe nereușite. În general, 
colaborarea dintre Instituţia Prefectului și Consiliul judeţean a fost bună, nu spun foarte 
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bună pentru că am mai avut și niște probleme de legalitate, dar dacă există o acţiune în 
contencios nu înseamnă că avem ceva personal de împărţit, sunt păreri diferite, iar arbitru, 
instanţa, trebuie să ne spună cine are dreptate. Vă felicit pentru încheierea acestui mandat, 
vă urez succes în continuare celor care sunt pe listale de consilieri judeţeni pentru un 
mandat nou și vă urez multă sănătate. Vă mulţumesc!” 

 
Domnul senator Marian Pavel:”Vă mulţumesc, Domnule președinte, vă mulţumesc 

pentru invitaţie, deși constat că invitaţia este numai a dumneavoastră și nu a tuturor 
consilierilor. Aș vrea să-l asigur pe prietenul meu, pe domnul consilier Andriescu, sunt 
convins că nu la mine s-a referit pentru că ne cunoaștem foarte bine, am fost împreună în 
același partid, am muncit împreună și mi-aduc aminte când dumneavoastră legiferaţi la 
nivel de judeţ nu aţi trecut niciodată printr-un Consiliu local ca să vedeţi ce probleme sunt 
acolo. Eu vin din acea zonă și de fiecare dată încerc să fiu același. Vă urez succes tuturor 
celor care candidaţi, care aveţi în vedere să obţineţi un nou mandat de consilier judeţean, 
sunt convins că v-aţi făcut pe deplin datoria și că cetăţenii vă vor da votul lor. Vă 
mulţumesc!” 

 
Domnul deputat Mihăiţă Găină:”Bună ziua, stimaţi prieteni! Personal am fost ales de 

trei ori consilier judeţean, o dată vicepreședinte al Consiliului judeţean. Mulţumesc și eu pe 
această cale domnului președinte Silvian Ciupercă pentru toată activitatea desfășurată în 
Consiliul judeţean ca și președinte. A fost o activitate foarte bună, o colaborare foarte bună 
între putere și opoziţie, sper să fie și în continuare, după alegerile din 5 iunie, să ne ferească 
Dumnezeu de impostori în viitorul Consiliu judeţean și sper într-o colaborare bună. În ceea 
ce-l privește pe domnul consilier Andriescu îi doresc încă două mandate în Consiliul 
judeţean.” 

 
Domnul deputat Aurelian Ionescu:”Mulţumesc, domnule președinte, mulţumesc 

pentru invitaţie, mă bucur să mă aflu în mijlocul dumneavoastră pentru o ultimă ședinţă de 
Consiliu judeţean, o ședinţă festivă. Aţi avut un mandat greu, cu multe realizări notabile, 
evident că se putea face mai mult și sper ca viitorul Consiliu judeţean să facă mai mult, 
astfel încât să aducem din nou judeţul acolo unde-i este locul pe harta României. Personal, 
în calitate de membru al Parlamentului ca reprezentant al judeţului Ialomiţa, am avut o 
bună colaborare instituţională, atât cu domnul președinte Ciupercă, cât și cu domnul 
vicepreședinte Mușoiu și nu în ultimul rând cu domnul secretar Adi Ionescu, cu domnul 
vicepreședinte Martin mai puţin, dar asta nu înseamnă că nu suntem prieteni. În final, în 
calitate de cetăţean al judeţului ţin să le adresez și să le mulţumesc membrilor Consiliului 
judeţean și să le urez multă sănătate, realizări în cariera profesională, cât și în cea politică în 
cazul celor care încă vor să mai continue cariera politică. Mulţumesc!” 

 
Domnul subprefect Marin Constantin:”Mulţumesc pentru invitaţie! Eu vreau, 

personal, să vă felicit pe fiecare dintre colegii din Consiliu, colegii din administraţie, pentru 
că noi suntem parteneri în administrarea acestui judeţ. Vă felicit că v-aţi asumat să 
candidaţi. De ce? Pentru că ţara asta, din păcate, în ultimii 25 de ani a avut un ritm foarte 
lent, și dacă este un lucru bun o evoluţie ni se datorează și nouă, și dacă sunt lucruri mai 
puţin bune suntem și noi de vină. Eu cred că ţării ăsteia i-ar trebui oameni care să-și asume 
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mai mult, să intre în politică, să intre în afaceri și să-și asume să dea drumul la un motoraș 
mai mic care să se dezvolte, sau să intre în viaţa de ONG, viaţa socială și să se gândească să 
facă ceva bine și societăţii, dacă a putut să realizeze ceva pentru el, și dacă și în politică și în 
afaceri și în societate ar fi mult mai mulţi oameni responsabili care să-și asume, cu siguranţă 
ţara asta ar arăta cu totul altfel, și dacă dumneavoastră toţi, în acest mandat v-aţi asumat 
responsabilităţi de a contribui la mai binele judeţului, eu vă felicit și celor care candidează le 
urez succes!” 
 

Domnul vicepreședinte Mușoiu:” Mulţumesc tuturor pentru mesajele adresate 
declar ultima ședinţă a Consiliului Judeţean Ialomiţa închisă și vă invit la ceremonia de 
decernare a plachetelor.” 

 
 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal în două exemplare, unul 

pentru a fi afişat la sediul instituţiei.” 
 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,                                     
  Mușoiu Ștefan                         Adrian Robert Ionescu 
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