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Raport de activitate al Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 

Emil - Cătălin Grigore 

în baza dispoziţiilor art. 51, alin 4 din Legea privind Administraţia Publică Locală nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezint următorul raport de activitate: 

Activitatea pe care am desfăşurat-o în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa în calitate de 
vicepreşedinte al acestei instituţii, a fost realizată în concordanţă cu prevederile Legii privind 
Administraţia Publică Locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de speciaalitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa ş 
cu dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

Potrivit prevederilor legale, am îndeplinit atribuţii privind funcţionarea unor direcţii, ale aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţeam Ialomiţa, a instituţiilor, serviciilor publice şi societăţilor 
comerciale de interes judeţean, alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean. 

In acest sens, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/22.07.2016, am 
fost delegat pentru coordonarea Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice şi a Direcţiei Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanism, precum şi a Centrului Cultural U N E S C O "Ionel Perlea" Ialomiţa, a Bibliotecii 
Judeţene "Ştefan Bănulescu" Ialomiţa, a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa şi a S.C. Drumuri şi Poduri S. A . Ialomiţa. 

în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, am urmărit în activitatea 
desfăşurată, în conformitate cu prevederile legale, dezvoltarea economico-socială a judeţului, promovarea 
interesului comunităţilor locale, buna funcţionare a administraţiei publice judeţene. 

Dezvoltarea regională şi locală durabilă, coordonarea metodologică a activităţilor din domeniul de 
responsabilitate, creşterea rolului autorităţilor judeţene în reprezentarea intereseolor cetăţenilor, realizarea 
proiectelor de investiţii la nivelul judeţului dar şi pentru a sprijini acţiunile iniţiate de Consiliul Judeţean 
Ialomiţa cu scopul promovării imaginii judeţului au fost printre principalele mele preocupări în perioada 
ianuarie - decembrie 2018. 

Consiliul Judeţean Ialomiţa 

http://www.cicnet.ro


/. Activitatea de coordonare a Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice 

îndeplinirea atribuţiilor specifice ale Direcţiei de Investiţii şi Servicii Publice a însemnat 
realizarea următoarelor activităţi: 

1.1 S E R V I C I U L M A N A G E M E N T D E P R O I E C T 

1. A u fost întocmite referatele de necesitate şi caietele de sarcini pentru următoarele obiective de investiţii 

în vederea accesării fondurilor europene: 

- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgen 

Slobozia; 

- Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor; 

- Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Slobozia. 

Conform Notelor de serviciu s-au analizat, evaluat şi recepţionat documentaţiile tehnica-

economice pentru obiectivele de investiţii mai sus menţionate. 

ea A fost redactată şi purtată corespondenţă (adrese, note justificative, referate) pentru obţiner 

avizelor, stabilite prin certificatele de urbanism de la instituţiile avizatoare în domeniu. 

Conform Notelor de serviciu au fost analizate, verificate şi recepţionate cererile de finanţare, s-ai 

scanat, semnat electronic şi încărcat în sistemul electronic My SMIS, toate documentele aferente cererilor 

de finanţare. 

In data de 18.04.2018, 24.07.2018, respectiv 17.10.2018 au fost depuse cele 3 proiecte mai 

menţionate. Cererile de finanţare ale celor trei proiecte mai sus mentonate au fost depuse astfel: 

sus 

18.04.2018 - Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia; 

24.07.2018 - Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor; 

17.10.2018 - Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slobozia 

în prezent proiectul cu titlul " Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia" se află în etapa de evaluare a conformităţii 

administrative şi eligibilităţii. Au fost solicitate clarificări şi s-a transmis răspunsul în termenul impus de 

A D R Sud - Muntenia. 
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Proiectul cu titlul: "Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor" 

a parcurs toatele etapele de evaluare, respectiv etapa de evaluare a conformităţii administrative şi 

eligibilităţii, etapa de verificare tehnică şi financiară, obţinând astfel 100 de puncte. în data de 11.10.20J18 

a fost semnat contractul de finanţare cu nr. 157, C O D SMIS 124406. A u fost fost întocmite documentele 

necesare demarării achiziţiilor din cadrul proiectului, în conformitate cu graficul de activităţi. în prezelnt 

proiectul se află în luna 4 de implementare. 

Proiectul cu titlul: „Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia" a parcurs toate etapele de evaluare, respectiv etapa de 

evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, etapa de verificare tehnică şi financiară, obţinârtd 

astfel 73 de puncte. în prezent proiectul se află în etapa de precontractare. 

2. S-a depus proiectul cu titlul: "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu 

pentru populaţia judeţului Ialomiţa" în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, care este lider, şi s-a semna 

contractul de finanţare în data de 17.12.2018. 

în prezent, proiectul se află în implementare. 

3. S-a depus proiectul cu titlul: "îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Prahova şi Ialomiţa 

la servicii medicale de urgenţă" în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii care este lider şi judeţul Prahova 

şi s-a semnat contractul de finanţare în data de 17.12.2018. 

în prezent, proiectul se află în implementare. 

4. Proiectele: "Reabilitarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Oraşul de Floci", 

"Restaurare şi conservare biserica de lemn "Sf. Nicolae"", şi "Reabilitarea monumentului istoric şi 

de arhitectură - "Conacul Bolomey"" depuse în cursul anului 2017, au parcurs toate etapele de 

evaluare, respectiv etapa de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii, etapa tehnică şi 

financiară, obţinând astfel următoarele punctaje: 65, 72 şi 59 de puncte. 

A fost redactată şi purtată corespondenţă (adrese, note justificative, referate) pentru prelungirea 

avizelor, stabilite prin certificatele de urbanism; 

A u fost analizate, verificate şi transmise clarificările din cadrul fiecărei etape de evaluare; 

A u fost scanate documentele aferente fiecărei clarificări, semnate electronic şi încărcate în 

sistemul electronic My SMIS ; 

în prezent proiectele se află în etapa de precontractare. 



5. A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Implementarea cadrului comun de 

autoevaluare - garanţia unei administraţii eficiente în slujba cetăţeanului". Ulterior semnării au fost 

întocmite referatele de necesitate şi caietele de sarcini necesare demarării achiziţiilor. A u fost încheiate U 

număr de 8 contracte de achiziţie, iar în prezent proiectul se află în luna 12 de implementare, conform 

graficului de activităţi. 

A u fost întocmite 8 notificări, 6 rapoarte de progres aferente cererilor de plată şi trimestriale, 4 

cereri de plată şi o cerere de rambursare intermediară. S-au scanat şi încărcat în sistemul My Smis toate 

documentele aferente achiziţiilor derulate, iar la secţiunea Comunicare au fost încărcate toate cererile de 

plată/rambursare şi rapoartele de progres. 

6. Pentru proiectul cu titlul: "Modernizarea drumurilor judeţene D J 302 (km 13+865 - km 37+545 ) 

localităţile Drăgoeşti - Roşiori - Movilita - Dridu, D J 101 (km 52+100 - 37+600) localităţile Drid^i • 

Fierbinţi Târg - limită judeţ Ilfov, D J 101 (km 52+100 - km 59+700) Dridu - Jilavele şi D J 402 (km 

53+700-61+740) limită Judeţ Călăraşi - Sineşti (DN2)" au fost întocmite referatele de necesitate ş 

caietele de sarcini necesare demarării achiziţiilor. Au fost încheiate 6 contracte de achiziţie, respectiv 

achiziţia de " Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie şi Asistenţă Tehnică din partea proiectantului 

pe perioada execuţiei lucrărilor şi Execuţie lucrări", " Verificare tehnică proiect prin verificator^ de 

proiect atestaţi", " Consultanţă în management de proiect", " Servicii de informare şi publicitate?, " 

Servicii de dirigenţie de şantier", " Auditul financiar al proiectului". în cadrul proiectului urmează a se 

demara conform planului de achiziţii în luna iulie 2019 achiziţia de "Servicii de asistenţă tehnică pentru 

organizare proceduri de achiziţie publică". 

A fost redactată şi purtată corespondenţă (adrese, note justificative, referate) pentru prelungirea 

avizelor, stabilite prin certificatul de urbanism. 

A u fost întocmite 7 notificări aferente contractului de finanţare nr.949/20.12.2017, 4 Rapoarte de 

progres, 2 Cereri de rambursare. S-au scanat şi încărcat toate documentele aferente achiziţiilor derulate 

sistemul M Y SMIS. 

S-a purtat corespondenţa cu Organismul Intermediar, respectiv A D R Sud-Muntenia. 

In prezent proiectul se află în luna 14 de implementare conform graficului de activităţi. 

7. Pentru proiectul cu titlul: "Modernizare D J 306 limită judeţul Călăraşi -Albeşti - Andrăşeşti t-

Gheorghe Doja - Crunţi intersecţie cu D J 102H, DJ 102 H intersecţie cu D J 306 - Reviga - Cocora 

-intersecţie cu D J 203E, D J 203E intersecţie cu DJ 102H - Cocora - Limită judeţ Buzău" s-au 

parcurs toate etapele de evaluare, respectiv etapa de evaluare a conformităţii administrative şi 



eligibilităţii, etapa de verificare tehnică şi financiară, obţinând astfel 58 de puncte. în prezent proiectul 

află în etapa de precontractare, transmiţându-se toate documentele solicitate de către Organismul 

Intermediar, în speţă A D R Nord - Vest pentru această etapă. 

8. Proiectele: "Creşterea eficienţei energetice a Căminului Şcoală Slobozia CP5- clădire şcoală ş 

clădire sală de sport (Liceul Tehnologic Special "Ion Teodorescu" Slobozia)" şi "Creşterea 

eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului - Pavilion A ( Centrul Militar Judeţean 

Ialomiţa)" au fost respinse după parcurgerea etapei de evaluare a conformităţii administrative şi 

eligibilităţii, urmând a se reface documentaţiile şi a se redepune în momentul redeschiderii Axei prioritare 

3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 -

Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice. 

9. Pentru proiectul cu titlul: „Creşterea eficienţei energetice a Clădirii Administrative din strada 

Răzoare, nr. 3" s-a parcurs etapa de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii şi etapa dt: 

verificare tehnică şi financiară în urma căreia proiectul a fost respins. S-a depus contestaţie la Scrisoarea 

de respingere de la finanţare, în data de 04.12.2018, iar proiectul se află în evaluare. 

10. Proiectele: "Creşterea eficienţei energetice a Clădirii Centrului Cultural Unesco "Ionel Perlea 

şi "Creşterea eficientei energetice a Sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa" au parcurs etapele de 

evaluare, respectiv etapa de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii şi etapa de verificjaţ-e 

tehnică şi financiară. în etapa de precontractare cele două proiecte au fost respinse. în data de 10.01.2019 

s-au depus pentru cele două proiecte, contestaţii împotriva Scrisorilor de notificare beneficiar în vederea 

respingerii cererilor de finanţare , iar proiectele se află în evaluare. 

11. Consiliul Judeţean Ialomiţa intenţionează să depună un proiect cu titlul: „Construirea unei secţii 

externe în municipiul Feteşti a Liceului Tehnologic Special "Ion Teodorescu" - acces îji 

învăţământul general obligatoriu (clasele I - V I I I , inclusiv nivelul clasei pregătitoare) pentru elevii 

cu C E S " . S-a primit o nota de fundamentare din partea Liceului Tehnologic Special "Ion Teodorescu" 

Slobozia în care erau expuse necesităţile pentru acest tip de învăţământ, în urma căreia s-a întocmit o 

Notă de fundamentare. S-au studiat condiţiile de eligibilitate aferente Ghidul Solicitantului - A x a 

prioritară 10 îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie, 

şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul 

vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare Obiectiv Specific 10.1 Creşterea gradului de 

participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 
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crescut de părăsire timpurie a sistemului şi s-a constatat că, nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate 

Consiliul Judeţean Ialomiţa neavând un teren în proprietatea sa pentru a putea demara această investiţie 

12. S-au studiat oportunităţi de finanţare PNDR şi POR /10/2017/10.1 B / b l - A x a prioritară 10 

îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de Investiţii 10.1 - Investiţii în educaţie, şi formare, 

inclusiv în fomare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii pr n 

dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare - "Acces în învăţământul general obligatoriu ( I - V I I ). 

inclusiv nivelul clasei pregătitoare". 

13. S-au întocmit documentele necesare scoaterii la concurs a posturilor vacante din cadrul Serviciului 

Management de Proiect. 

14. S-a participat la comisiile de concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice vacant 

din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

15. S-a participat la cursuri de formare profesională. 

16. S-a participat la comisia de evaluare şi la comisia de contestaţii pentru evaluarea proiectelor depuse îti 

cadrul Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa -2018. 

17. S-a participat la Comisia de evaluarea a raportului de activitate depus de managerul Biblioteci: 

Judeţene "Ştefan Bănulescu" Ialomiţa. 

1.2 S E R V I C I U L INVESTIŢII 

1. Elaborarea programului anual de investiţii publice al anului 2018, precum şi actualizarea acestuia, prin 

rectificări bugetare; 

2. Pregătire documentaţii în vederea semnării contractelor de finanţare cu M D R A P F E şi obţinerii de 

fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, precum şi soluţionarea solicitărilor de completări 

ale documentaţiilor tehnico-economice aferente următoarelor obiective: 

- „Modernizarea şi dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia"; 

3. Elaborare caiete de sarcini şi referate de necesitate pentru demararea procedurilor de achiziţe 

proiectări şi/sau execuţie la diferite obiective de investiţii; 
• 

4. Emitere puncte de vedere cu privire la propunerile de modificare a legislaţiei în urma solicitărilor 

UNCJR; 



5. Urmărirea contractelor de lucrări şi prestări servicii aflate în derulare: 

> Parc solar fotovoltaic Giurgeni, pe 25.10.2018 a fost încheiat procesul verbal de recepţie 

terminarea lucrărilor cu SC E L E C T R O G R U P ; 

> Pod peste râul Prahova la Dridu, lucrări executate de SC L U C O N S A ; 

> Marcarea arborilor aflaţi în zona de siguranţă a drumurilor judeţene, servicii efectuate de Direct 

Silvică Ialomiţa; 

6. Recepţionarea documentaţiilor tehnico-economice contractate; 

7. Stabilirea şi participarea în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor sau finale la diferite obiectivp 

de investiţii; 

la 

a 

8. Deplasarea pe teren în vederea verificării lucrărilor de întreţinere drumuri judeţene şi deszăpezire 

9. Participarea la comandamentele I S U cu privire la situaţiile de urgenţă din perioada de timp friguros 

rea 10. Pregătirea documentaţiilor, deplasarea şi depunerea documentaţiilor la sediul avizatorilor în vede 

obţinerii avizelor cerute prin certificatul de urbanism pentru diferite obiective de investiţii; 

11. Participarea în comisia de marcare a pomilor de pe drumurile judeţene; 

12. Soluţionarea şi/ sau formularea răspunsurilor la diferite petiţii/ solicitări din partea societăţilor 

comerciale, ziare, cetăţeni; 

13. Iniţierea procedurilor de elaborare a actelor adiţionale la diverse contracte aflate în derulare (SC 

N O V A , SC L U C O N S A ) ; 

14. Verificarea situaţiilor de lucrări depuse de constructori, prestatori servicii şi diriginţi de şantier 

vederea promovării lor pentru achitare, (SC E L E C T R O G R U P , SC L U C O N S A , SC N O V A , Direc 

Silvică Ialomiţa, I I Isdrăilă Ion, PRO S M A R T ) ; 

in 
ia 

15. Notificări către utilizatorii drumurilor judeţene privind tarifele de utilizare a zonei drumurilor judeţene 

pentru anul 2017, stabilite prin H.C.J . Ialomiţa nr. 88/15.12.2016, pentru contractele de utilizare 

permanenta a zonei drumurilor judeţene, încheiate în perioada 2011 - 2016; 

16. Corespondenta cu utilizatorii care au avut întârzieri la plata tarifelor de utilizare a zonei drumurilor 

judeţene; 



17. Participare la recepţia documentaţiei tehnico-economice PT- D E pentru obiectivele de investiţie 

a) „Modernizare drum judeţean DJ213 A Marculesti - Bucu, 

km 32+050-37+230" 

b) „ Modernizare drum judeţean DJ203E Cazanesti - Cocora, 

km 0+000- 12+800" 

c) „ Modernizare drum judeţean DJ203F DN2C (Grivita) - Smirna - Iazu - Scânteia - Valea Ciorii 

DN21A, km 0+000 - 25+350" 

d) „ Pod peste râul Prahova la Dridu, D J 101, km 52+759" 

18. Participare la recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivele; 

a) „ Amenajare drumuri de exploatare şi varianta ocolitoare în comuna Ciulnita" 

b) „ Lucrări de reparaţii la garajele Consiliului Judeţean Ialomiţa" 

19. Eliberarea unui număr de 32 Acorduri Prealabile de amplasare şi execuţie lucrări în zona drumurilor 

judeţene şi Autorizaţii de amplasare si/sau acces în zona drumurilor judeţene pentru persoane fizice }\ 

juridice, solicitate prin Certificatele de urbanism; 

20. Eliberarea unui număr de 56 Acorduri Prealabile de amplasare şi execuţie lucrări în zona drumurilor 

judeţene şi 14 Autorizaţii de amplasare si/sau acces în zona drumurilor judeţene pentru U . A . T urile du 

investiţii finanţate din fonduri locale şi prin P.N.D.L. 2017 - 2020. 

21. întocmirea a 7 Contracte de utilizare permanentă a zonei drumurilor judeţene încheiate între persoade 

fizice sau juridice şi Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

22. Corespondenta cu diverse instituţii care au solicitat informaţii referitoare la reţeaua de căi 

comunicaţii din judeţul Ialomiţa; 

23. Participare la predare amplasament şi la finalizarea lucrărilor de subtraversare prin foraj orizontal la 

drumul judeţean D J 203F cu conducta de transport gaz, Jugureanu - Slobozia executată de 

T R A N S G A Z S.A. Mediaş; 

S.C 



C O M P A R T I M E N T U L I N F R A S T R U C T U R A R U T I E R A 

- Elaborarea notelor de fundamentare şi a referatelor de necesitate cu privire la lucrări e 

serviciile incluse în programul anual al achiziţiilor pe anul 2018 precum şi în buget, 

- Centralizarea informaţiilor primite de la UAT-ur i cu privire la drumurile comunale aflate 

administrare, viabilitatea acestora şi solicitarea de sume necesare reabilitării infrastructurii, 

- întocmire şi transmitere situaţii către I.N.S şi M D R A P privind drumurile judeţene aflate 

administrarea Judeţului Ialomiţa, referitoare la tipul de îmbrăcăminte, starea carosabilului şi restricţii, 

- Verificarea situaţiilor de prestări servicii deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile 

judeţene şi promovarea lor pentru achitare, 

in 

in 

- Corespondenţă cu instituţii ale statului (Poliţia Rutieră) cu privire la controalele efectuate la 

infrastructura rutieră judeţeană şi rezolvarea deficienţelor constatate prin intermediul constructorului SC 

Drumuri şi Poduri S.A. ce are încheiat contract cu Judeţul Ialomiţa privind lucrări de întreţinere ş 

reparaţii drumuri judeţene, 

- întocmirea caietului de sarcini şi a referatului de necesitate în vederea demarării licitaţiei avârd 

ca obiect atribuirea contractului de execuţie de lucrări pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean 

DJ213A Mărculeşti-Bucu, km 32+350 - k m 37+230", 

- Participare în comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de execuţie lucrări 

„ Modernizare drum judeţean DJ213A Mărculeşti-Bucu, km 32+350 - k m 37+230", 

- întocmire caiete de sarcini privind atribuire contractelor de dirigenţie de şantier şi asistemă 

tehnică pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ213A Mărculeşti-Bucu, km 32+350 -

37+230", 

- Predarea amplasamentului şi Emiterea Ordinului de începere execuţie lucrări la DJ213A, 

- întocmire referat de necesitate şi caiet de sarcini necesare pentru împărţirea documentaţiei 

tehnico-economice pe loturi şi asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului în vderea realizăr i 

obiectivului de investiţii „Modernizare drum judeţean D J 203F, DN2C ( Griviţa ) - Smirna - Iazu 

Scînteia - Valea Ciorii DN21A, km 0+000 - km 25+350" 

- Participarea în comisia de recepţie a documentaţiei depusă de operatorul SC Baicons Impet 

S R L , 



- Stabilirea şi participarea în comisia de recepţie finală a dumului judeţean DJ 402 Sineşti- limită 

judeţ Ilfov, 

- Deplasarea pe teren în vederea verificării lucrărilor de întreţinere drumuri judeţene, 

- Participarea în comisiile de recepţie a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţe le 

efectuate de constructor, 

- Urmărirea contractelor de lucrări şi prestări servicii aflate în derulare, 

- Verificare situaţie de lucrări şi promovare la plată, 

- întocmirea caietului de sarcini în vederea achiziţiei de servicii de elaborare documentaţie 

tehnico-economice în vederea atribuirii serviciilor de întreţinere şi reparare drumuri judeţene, acord 

cadru 2019-2023, 

-întocmire de documentaţii în vederea obţinerii avizului Inspectoratului Judeţean de Pol i ţe 

Rutieră, autorizaţiei C F R SA- S R C F Galaţi şi C N A I R - D R D P Constanţa, cu privire la racorduri 

drumului judeţean DJ203F la drumurile naţionale DN21, DN21A şi DN2C precum şi la calea ferată 

Buzău-Ţăndărei, 

-In calitate de expert tehnic desemnat prin Dispoziţie la obiectivul "Construire adăpost pescăres: 

pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor" - proiect finanţat prin fonduri europene nerambursabile î:i 

cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, participare la şedinţele 

UIP, verificare caiet de sarcini din cadrul proiectului „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătăţire i 

siguranţei pescarilor" în vederea începerii procedurilor de atribuire a contractelor de prestări servicii 

pentru achiziţia D T A C , P T E , şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toata durata de execuţie a 

lucrărilor pâna la recepţia fără obiecţii la terminarea lucrării. 

C O M P A R T I M E N T INFRASTRUCTURĂ/ M E D I U 

1. Activităţi specifice în domeniul protecţiei mediului: 

- Corespondenţă cu Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Mediului, primăriile din judeţu 
Ialomiţa, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice 
(A.N.R.S .C) , operatori economici licenţiaţi în realizarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje în numele 
producătorilor şi importatorilor, Asociaţii şi organizaţii care activează în domeniul mediului, instituţi 
publice etc; 

- întocmirea şi transmiterea de dare/situaţii solicitate de instituţii publice şi răspunsur 
adrese/petiţii; 

la 
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- Colectare de date de la staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti solicitate de Universitatea 
Politehnica Bucureşti; 

- Colectarea de date la nivel judeţean în vederea propunerilor de standarde de calitate/ cost pent-u 
furnizarea serviciilor publice la nivel local, în vederea fundamentării propunerilor de standarde de calitate 
/ cost pentru furnizarea serviciilor publice şi încărcarea acestora pe platforma on-line salt.gov.ro; 

- Constituirea Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru pentru elaborarea Planul 
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor prin Dispoziţia nr. 116/18.04.2018 a Preşedintelui Consiliu 
Judeţean Ialomiţa şi organizarea a trei întâlniri de lucru; 

ui 
ui 

- întocmirea unei baze de date privind gestionarea deşeurilor în judeţul Ialomiţa în perioada 201; 
2017; 

- Urmărirea modului de desfăşurare a lucrărilor de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii 
ambrosia (Ambrosia artemisiifolia), pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive 
şi eliminarea ei în cazul prezentei pe terenurile intravilane sau extravilane; 

- Revizuirea Planului de Menţinere a Calităţii Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie 
(PM10 şi P M 2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf ( S 0 2 ) , monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen 
(As) , cadmiu (Cd), nichel (Ni) , dioxid de azot şi oxizi de azot (N02/NOx) în judeţul Ialomiţa. 

Documentul a fost elaborat de către Consiliul Judeţean Ialomiţa conform prevederilor art.21, alin (2 
lit.a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi a prevederilor H . G nr.257/201f 
Planul a fost completat/ revizuit conform observaţiilor şi recomandărilor formulate de către Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului prin adresele nr.1/4558/21.12.2017 şi nr. 1/743/06.03.2018, a datelor 
de trafic, datelor de fond regional primite de la A . P . M Ialomiţa, a informaţiilor primite de la UAT-urilp 
din judeţul Ialomiţa privind investiţiile aferente măsurilor/ acţiunilor cuprinse în scenariile Planului 
pentru perioada 2018-2021. 

Măsurile/proiectele în vederea menţinerii calităţii aerului în judeţul Ialomiţa, aplicabile celor douii 
scenarii din Plan vizează localităţile: Slobozia, Feteşti, Urziceni, Ţăndărei, Amara, Manasia, Coşereni 
Gimbăşani, Ciochina, Gheorghe Lazăr, Colelia, Adâncată, Axintele, Cosâmbeşti, Movilita, Griviţa 
Gârbovi, Grindu, Stelnica, Ciulniţa, Valea Măcrişului, Manasia, Ciocîrlia, Jilavele, Răduleşti, Moldoveni 
Andrăşeşti, Armăşeşti, Drăgoeşti, Perieţi, Căzăneşti, Miloşeşti, Gheorghe Doja, Mărculeşti, Alexeni 
Sudiţi, Platoneşti, Reviga, Gheorghe Lazăr, Valea Ciorii, Balaciu, Sărăţeni, Sălcioara, Albeşti. 

De asemenea, în Plan sunt incluse şi proiecte ale Consiliului Judeţean Ialomiţa de modernizare 
drumurilor judeţene: DJ201, tronson I DN2 Coşereni-Axintele-Orezu (km 0+000-km 35+400) ; D J 201 
Buieşti-Ivăneşti-Ion Ghica-Ciulniţa-Cosâmbeşti-Mărculeşti (km 57+000-km84+000); DJ203E Căzăneşti 
Cocora, kmO+000-km 12+800); DJ203F, DN2C (Griviţa)-Smirna-Iazu-Scânteia-Valea Ciorii-DN21A[kin 
0+000-km25+350);DJ 213A Mărculeşti-Bucu, km 32+050-km 37+230; D J 306-limită jud. Călăraşi 
Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe Doja-Crunţi intersecţie cu DJ 102 H, intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocora-
intersecţie cu D J 203 E , DJ203E intersecţie cu DJ102 H-Cocora-limită judeţul Buzău; Modernizare şi 
reabilitare D J 102 H Reviga-Miloşeşti km 66+317-km 78+862; Modernizarea DJ302 (km 13+865-
km37+545) localităţile Drăgoeşti-Roşiori-Moviliţa- Dridu-Fierbinţi Târg-limită judeţul Ilfov, DJ 101 
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(km52+100-59+700) localităţile Dridu-Jilavele şi DJ402(km 53+700-61+740) limită judeţ Călăraşi 
Sineşti, precum şi reparaţie Podului peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+759). 

Planul de Menţinere a Calităţii Aerului se află în faza de avizare de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ialomiţa şi de către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Protecţie a Mediului. 

- Participare la conferinţe şi dezbateri publice: 

Conferinţa Naţională „Economia Circulară - Provocări, Ţinte şi Soluţii pentru România" 27 -
iunie 2018, Constanţa; 

Seminarul de prezentare a Studiului de Fezabilitate „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de 
finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 201 
2020", Urziceni, 26 iulie; 

Participarea la conferinţele de deschidere pentru lansarea proiectelor „Planificarea 
managementului conservării biodiversităţii în siturile Natura 2000 ROSPA0012 Braţul Borcea, impreună 
cu ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti, IV.34. Pădurea Canton Hatis şi R0SCI0278 Borduşani - Borceja 
(fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Harsova) şi pentrul situl Natura 2000 
ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei împreună cu rezervaţia naturală B6 Lacul Rodeanu,, organizate de 
Asociaţia Centrul Ecologic Green Area -27 iulie 2018; 

întâlnire cu reprezentanţii consiliilor judeţene, pentru analizarea datelor necesare pentru realizarea 
Raportului privind opţiunile strategice de consolidare a sectorului de apă şi apă uzată din perspectivă 
îndeplinirii angajamentelor de conformare organizată de Ministerul Fondurilor Europene şi Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 4 octombrie 2018, Bucureşti; 

Workshop-ul pentru elaborarea metodologiei de realizare/ revizuire a Planurilor Judeţene de 
Gestionare a Deşeurilor, Ploieşti, 12.10.2018; 

- întrunirea autorităţilor locale pe tema apelor reziduale, M.D.R.A.P.- 22.11.2018; 
Dezbatere publica privind creşterea capacităţii U A T de gestionare a deşeurilor, organizată de 

Asociaţia Română de Mediu, Bucureşti, 4 decembrie. 

2. Alte activităţi: 

completarea machetei de raportare a realizării obiectivelor cuprinse în planul de acţiuni a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru îndeplinirea Programului Orientativ de Dezvoltare Economic ş 
Social a judeţului Ialomiţa pe anul 2018, conform obiectivelor şi direcţiilor de acţiune din Programul d( 
guvernare 2018-2020; 

- întocmirea situaţiilor, anexelor şi raportărilor solicitate de către Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice pentru obiectivele de investiţii finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală; 

- Participare în comisia de recepţie a documentaţiei Proiect tehnic şi detalii de execuţie pentru 
obiectivul de investiţii „ Modernizare şi reabilitare drum judeţean D J 102 H Reviga-Miloşeşti kn 
66+317-km 78+862,, 

Participare în comisia de evaluare a ofertelor tehnice în vederea achiziţionării serviciilor d< 
proiectare PT, D E , D T A C şi asistenţă tehnică pentru obiectivele de investiţii „Modernizare D J iol 
Bueşti - Ivăneşti - Ion Ghica - Ciulniţa - Cosâmbeşti - Mărculeşti, km 57+000 - 84+000,| şi 
„Modernizare D J 201: Tronson I DN2 Coşereni - Axintele - Orezu, km 0+000 - 35+400,,. 
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- întocmirea bazei de date privind societăţile comerciale de pe raza judeţului care deţin utilaje 
pentru activitatea de deszăpezire; 

Actualizarea listei de investi :ii pentru anul 2018; 
întocmirea machetei privind investiţiile pentru proiectul de buget în perioada 2019-2022. 

1.3 A U T O R I T A T E A J U D E Ţ E A N Ă D E T R A N S P O R T 

1. A acordat sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale, în domeniul de activ tate 

specific transportului public local; 

2. A verificat şi controlat modul de realizare a serviciilor de transport public local de persoane, prin c 

regulate şi prin curse regulate speciale; 

3. A modificat Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 

01.05.2013-01.06.2019; 

4. A verificat solicitările şi documentaţia depusă de operatorii de transport rutier, în vederea e 

licenţelor de traseu pentru curse regulate speciale; 

5. A organizat acţiuni de control în judeţ împreună cu reprezentanţii Poliţiei Rutiere Judeţene precum şi 

cu reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Ialomiţa; 

6. A emis licenţe pentru curse regulate speciale în judeţul Ialomiţa; 

7. A analizat propunerile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorilor de transport 

pentru întocmirea următorului program judeţean de transport. 

rutier 

II. Activitatea de coordonare a Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism este structura Aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa prin care se realizează hotărârile şi activităţile specifice acestuia, în spiritul şi în temeiul 

actelor normative care reglementează domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autoriza rii 

executării lucrărilor de construcţii. 

Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism este condusă de Şeful Serviciului Amenajarea 

Teritoriului şi Urbanism care îndeplineşte cu caracter temporar atribuţiile Arhitectului - Şef al Judeţu 

Ialomiţa (post vacant) şi are următoarea structură organizatorică: 

1. 

2. 

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 

Compartimentul Monitorizare şi Control. 

rea 

îlui 
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Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism are următoarele atribuţii, conform prevederilor 
legale în domeniu: 

a) întocmirea şi eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru 
lucrările care se execută pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ - teritoriale, precum şi 
pentru Comuna Ciocârlia, deoarece în cadrul aparatului propriu nu este angajat niciun funcţionar pub ic 
cu atribuţii în domeniul urbanismului. 

Din data de 14 aprilie 2017 şi până la data de 14 aprilie 2018, între Consiliul Judeţean Ialomiţa şi 
Comuna Ciocârlia a fost încheiată o convenţie având ca obiect emiterea de către Preşedintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa prin Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a certificatelor de urbanism şi a 
autorizaţiilor de construire/desfiinţare din competenţa de emitere a Primarului comunei Ciocârlia 
Ulterior, convenţia a fost prelungită prin două acte adiţionale până la data de 31 decembrie 2019. 

b) întocmirea şi eliberarea avizelor pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare pentru toate categoriile de construcţii, altele decât locuinţele individuale şi anexe 
gospodăreşti, prevăzute de lege a fi executate în unităţile administrativ - teritoriale care nu au constituite 
structuri de specialitate în cadrul aparatului propriu, potrivit legii. 

c) alte atribuţii, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

Compartimentul Monitorizare şi Control are următoarele atribuţii, conform prevederilor legale 
domeniu: 

a) desfăşoară, sub directa coordonare a Arhitectului - Şef al Judeţului Ialomiţa, activitatea de c<t>n|trbl 
privind respectarea disciplinei în construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului Ialomiţa; 

b) întocmeşte programele de control anual şi răspunde de îndeplinirea acestora; 

c) constată şi sancţionează contravenţiile referitoare la nerespectarea disciplinei în domeniul autoriză 
executării lucrărilor de construcţii potrivit competenţelor legale; 

d) controlează dacă s-a efectuat regularizarea taxelor pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emi 
de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

In cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism în perioada ianuarie - decembrie a 
anului 2018 s-au analizat documentaţii tehnice depuse de unităţile administrativ - teritoriale din judeţul 
Ialomiţa, dar şi de persoane fizice şi/sau persoane juridice în vederea eliberării actelor de autorijta 
urbanistică (certificate de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare), precum şi a avizelor necesa e 
emiterii acestora, astfel: 

Nr. 
crt. 

Tipul actului de autoritate urbanistică Nr. total de acte emise 

1. Certificat de urbanism 33 
2. Autorizaţie de construire/ desfiinţare 22 
3. Aviz pentru emiterea certificatului de urbanism 273 
4. Aviz pentru emiterea autorizaţiei de construire/ 

desfiinţare 
120 

T O T A L 448 
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în anul 2018, Consiliului Judeţean Ialomiţa a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice contractul de finanţare nr. 6077 / 2018 - K / 13.04.2018 pentru Programul prijiJid 
elaborarea şi/ sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de 
urbanism. Obiectul contractului şi a actului adiţional aferent acestuia îl constituie alocarea din bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa a 
sumei de 460.798,70 lei, care ulterior au fost repartizaţi către bugetele unităţilor administrativ - teritoriale 
din judeţul Ialomiţa. 

Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a purtat corespondenţă cu unităţile administrativ 
teritoriale din judeţul Ialomiţa în vederea transmiterii documentelor justificative necesare pentru alocarea 
sumelor privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor) şi a 
regulamentelor locale de urbanism. Unităţile administrativ - teritoriale beneficiare ale contractului de 
finanţare nr. 6077/2018 - K / 13.04.2018 sunt următoarele: Andrăşeşti (24.148,00 lei), Armăşeşti 
(30.700,00 lei), Balaciu (30.700,00 lei), Bărcăneşti (12.148,00 lei), Ciochina (12.148,00 lei), Cb3o|-a 
(12.148,00 lei), Colelia (30.700,00 lei), Cosâmbeşti (18.278,78 lei), Drăgoeşti (21.564,27 lei), Dridu 
(30.700,00 lei), Făcăeni (12.148,00 lei), Gheorghe Lazăr (9.980,00 lei), Gura Ialomiţei (12.148,00 lei), 
Jilavele (12.148,00 lei), Manasia (12.148,00 lei), Movilita (12.148,00 lei), Munteni-Buzău (12.148,00 
lei), Perieţi (12.148,00 lei), Reviga (18.555,65 lei), Roşiori (12.148,00 lei), Sălcioara (30.700,00 lei), 
Sărăţeni (12.148,00 lei), Sfântu Gheorghe (26.148,00 lei), Sudiţi (12.148,00 lei), Vlădeni (12.148,00 i i i . 

De asemenea, au fost rezolvate solicitările primite din partea persoanelor fizice şi/sau persoanelor 
juridice referitoare la diferite speţe de natură urbanistică, astfel asigurându-se accesul public la 
documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi realizarea corespondenţei cu unităţile 
administrativ - teritoriale din judeţul Ialomiţa în vederea menţinerii în valabilitate a Planurilor 
Urbanistice Generale, precum şi încheierea de contracte în vederea reactualizării acelora care se aprop e 
de termenul de expirare. 

în anul 2018, între unitatea administrativ - teritorială Judeţul Ialomiţa şi asocierea formată din Ş.C. 
Intergraph Computer Computer Services S .R .L . şi S.C. Institute for Housing and Urban Development 
Studies România S .R .L . a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 3623 / 05.03.2018, avâr^d aa 
obiect „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean - P.A.T.J. Ialomiţa". Durata 
contractului este de 18 luni. 

A u fost organizate dezbateri publice pentru toate cele opt studii de fundamentare: Localizare, cadru 
natural, mediu, zone risc; Patrimoniul construit şi peisaje; Reţeaua de localităţi; Infrastructurile tehnice 
majore; Structura socio - demografică; Căile de comunicaţie şi transport; Structura activităţilor 
economice; Zonificarea teritoriului şi contextul teritorial. Toate cele opt studii de fundamentare, anterior 
menţionate au fost predate şi recepţionate în luna august a anului 2018. 

Conform Programului anual de control privind disciplina urbanistică în anul 2018, Compartimentul 
Monitorizare şi Control a efectuat în perioada ianuarie - decembrie a anului 2018 şapte controale !dp 
fond în comunele Adâncată, Armăşeşti, Ograda, Scânteia, Miloşeşti, Sălcioara şi Colelia, în vederea 
verificării respectării disciplinei în contrucţii în unităţile administrativ - teritoriale menţionate, precum Şi 
întocmirea actelor de autoritate urbanistică (certificate de urbanism şi autorizaţii d 
construire/desfiinţare), conform prevederilor legale în vigoare. 

A u fost regularizate 11 autorizaţii de construire/desfiinţare emise de Preşedintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi întocmite 4 procese - verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. 

15 



Funcţionarii publici ai Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism au acordat asistenţă tehnică de 
specialitate pentru unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Ialomiţa privind procedura de autorizare 
pentru toate categoriile de construcţii, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului M.D.R.L . nr. 839/2009 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi-a desfăşurat activitatea ln 
baza Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38/22.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei 
Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare si 
funcţionare al acesteia şi şi-a modificat componenţa prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 
98/27.09.2018. 

Aceasta este un organism consultativ fără personalitate juridică şi are atribuţii principale de analiză, 
expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului Arhitectului - Şef £.1 
Judeţului Ialomiţa pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 

In perioada ianuarie - decembrie 2018, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 
Ialomiţa a fundamentat din punct de vedere tehnic emiterea avizului Arhitectului - Şef al Judeţului 
Ialomiţa pentru un număr de 20 (douăzeci) de documentaţii de urbanism. 

Astfel, Arhitectul - Şef al Judeţului Ialomiţa a emis 20 (douăzeci) de avize pentru: 
1) Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism al comunei Ciocârlia, judetu 

Ialomiţa; 
2) Planul Urbanistic Zonal pentru „Platformă de colectare şi management a gunoiului de grajd în 

comuna Ciochina, judeţul Ialomiţa"; 
3) Planul Urbanistic Zonal pentru „Grădiniţă cu program prelungit 3 grupe, comuna Dridu, judeţul 

Ialomiţa"; 
4) Planul Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinţă parter" în comuna Ciochina, judeţulţ 

Ialomiţa; 
5) Planul Urbanistic Zonal pentru „Lotizare şi construire locuinţe" în municipiul Urziceni, judeţul 

Ialomiţa; 
6) Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire hală porci" în comuna Gârbovi, judeţul Ialomiţa; 
7) Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism al comunei Drăgoeşti, judeţul 

Ialomiţa; 
8) Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire adăpost animale" în oraşul Ţăndărei, judeţul Ialomiţa 
9) Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire exploataţie agricolă şi trecerea terenului în intravilan" 

în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa; 
10) Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism al comunei Cosâmbeşti, judeţul 

Ialomiţa; 
11) Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire locuinţă P + 1, magazie şi solarii" în comuna Roşiori, 

judeţul Ialomiţa; 
12) Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire fabrică de biscuiţi şi produse făinoase, punct de 

desfacere" în comuna Sineşti, judeţul Ialomiţa; 
13) Planul Urbanistic Zonal pentru „Ansamblu în aer liber - ferma model Perieţi" în comuna Perieţi 

judeţul Ialomiţa; 
14) Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătăţirea siguranţe 

pescarilor" în comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa; 



ea 15) Planul Urbanistic de Detaliu pentru „Realizare construcţie pentru distilarea, rafinarea şi mixar| 
băuturilor alcoolice" în comuna Armăşeşti, judeţul Ialomiţa; 

16) Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism al comunei Valea Măcrişuljii, 
judeţul Ialomiţa; 

17) Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism al comunei Dridu, judeţul 
Ialomiţa; 

18) Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism al comunei Stelnica, judethl 
Ialomiţa; 

19) Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire staţie de distribuţie carburanţi: cabină operato 
spaţiu comercial, copertină, rezervoare subterane, pompă distribuţie, skid G P L , totem, accese 
platforme" în comuna Traian, judeţul Ialomiţa; 

20) Planul Urbanistic Zonal pentru „înfiinţare service auto" în comuna Balaciu, judeţul Ialomiţa 

///. Activitatea de consilier judeţean şi cea de preşedinte al Comisiei 
urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului 
şi turism 

în calitate de consilier judeţean am participat la dezbaterile proiectelor de hotărâre şi dezbatenk 
din cele 10 şedinţe ordinare şi 6 şedinţe extraordinare desfăşurate în această perioadă. în cadrul acestor 
şedinţe a fost supus dezbaterilor şi votului un număr de 155 proiecte de hotărâre. Dintre acesteai 71 
(45.8%) proiecte de hotărâre au necesitat dezbaterea prealabilă şi obţinerea avizului Comisiei de 
urbanism, amenajarea teritoriuluiu, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism al cărui preşedinte 
sunt. Toate proiectele de hotărâre supuse atenţiei Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism au primit aviz favorabil. 

De asemenea, menţionez implicare directă în realizarea şi implementarea Metodologiei de 
acordare a premiilor de excelenţă pentru olimpicii ialomiţeni din anul şcolar 2017-2018, prin care au fost 
premiaţi 432 elevi ce au obţinut premiul I la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare şi 154 cadre didactice 
care au îndrumat aceşti elevi, cuantumul total al premiilor acordate fiind de 181.600 lei. 

Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Emil - Cătălin Grigore 


