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H O T Ă R Â R E  
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, 

a mandatului de consilier judeţean al domnului Crunțeanu Daniel-Eugeniu  
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
            - Decizia primului-ministru nr. 22/08.02.2019 privind numirea domnului 
Crunțeanu Daniel-Eugeniu  în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii  şi 
Dezvoltării Rurale; 
 - Notificarea domnului Daniel-Eugeniu Crunțeanu nr. 3034/2019-B din 11.02.2019; 

Examinând : 
 - Referatul nr. 3657/2019 - R din 19.02.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa şi al Secretarului Judeţului Ialomiţa; 

- prevederile art.94 alin.(2) lit. b), art.98 alin. (3) și art.99 din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.3 din 19.01.2017, cu modificările ulterioare;  
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 84 alin. (2), art. 88 alin. (1) lit. h) și art. 91 alin. (1), alin. (3) și 
alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.9 alin.(2) lit. b) și alin. (3), art.12 alin. (1) şi alin. (2) din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 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 Ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului 
Crunțeanu Daniel-Eugeniu, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca 
urmare a constatării stării de incompatibilitate, prin deținerea simultană a mandatului 
de consilier județean și a funcției de secretar de stat în Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 
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 Art.2 Declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Crunțeanu Daniel-
Eugeniu – ales pe lista electorală a Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană 
Ialomiţa. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
  
 Art.4  Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa, 
spre ştiinţă, domnului Crunțeanu Daniel-Eugeniu şi Partidului Social Democrat – 
Organizaţia Judeţeană Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE,  
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

          Contrasemnează, 
                      Secretarul Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                               Adrian Robert  IONESCU    
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H O T Ă R Â R E  

privind validarea mandatului de consilier judeţean  
al domnului Niță Nicușor Ștefan  

 

  
            Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17  din 28.02.2019 privind încetarea de 
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului 
Crunțeanu Daniel-Eugeniu; 
 - Procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor 
şi atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Judeţean Ialomiţa,                     
din 05 Iunie 2016, al Circumscripţiei Electorale nr. 23 Ialomiţa; 
 - Adresa Partidului Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa nr. 21 din 
20.02.2019 prin care se confirmă că domnul Niță Nicușor Ștefan  este membru al acestui 
partid; 

- Procesul–verbal nr. 4409/2019-F din 28.02.2019 al Comisiei de validare şi rezultatul 
votului liber exprimat de majoritatea consilierilor  judeţeni  prezenţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.31 alin.3, art.31^1 şi art.90 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.9 alin.(2) lit. b) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, 
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 validează mandatul de consilier judeţean al domnului Niță Nicușor Ștefan - 
propus de Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Ialomiţa, ales supleant pe lista 
electorală a Partidului Social Democrat. 
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Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi, la instanţa de contencios 
administrativ, în 5 zile de la adoptare, iar în cazul celor absenţi de la şedinţă, în 5 zile de la 
comunicare. 
  

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa, 
spre ştiinţă, persoanei nominalizate la art.1 şi Partidului Social Democrat – Organizaţia 
Judeţeană Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

         Contrasemnează, 
                               Secretarul Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                            Adrian Robert  IONESCU    
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016  
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa  

pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr. 3979/2019 - X din 22.02.2019 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
- Hotărârea  Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17 din 28.02.2019  privind  încetarea de 

drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului 
Crunțeanu Daniel-Eugeniu; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 18 din 28.02.2019 privind validarea 
mandatului de consilier judeţean al domnului Niță Nicușor Ștefan. 

Examinând:  
- Raportul nr. 3980/2019 - F  din 22.02.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare;  
- Raportul nr. 4060/2019 - V din 25.02.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 
În conformitate cu:  
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 

Ialomiţa aprobat prin Hotărârea nr. 3/19.01.2017, cu modificările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6 din 24.06.2016 privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele domenii 
de activitate, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 54 şi art. 98 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. I Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele domenii de 
activitate, se modifică  după cum urmează: 

* la art. 2, pct. c se modifică și va avea următorul cuprins: 
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c. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea  civilă 
şi relaţii externe: 

1. Niță Nicușor Ștefan  
2. Trifan Luminiţa  
3. Chidu Tudoriţa 
4. Constantin Gheorghe  
5. Balov Aurel – Alexandru 

  
Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.  
 
Art. III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

domnului Niță Nicușor Ștefan şi Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, 
colaborarea cu societatea  civilă şi relaţii externe a Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
  

            
PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 
 

 

                                                                                                           Contrasemnează, 
                                  Secretarul Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                            Adrian Robert  IONESCU    
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H O T Ă R Â R E  
privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1 din 24.06.2016 

 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Ialomiţa 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 3956/2019 - Z din 22.02.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

- Hotărârea  Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17 din 28.02.2019  privind  încetarea de 
drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului 
Crunțeanu Daniel-Eugeniu; 
 - rezultatul votului privind alegerea membrului Comisiei de validare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

Examinând: 
 -  Raportul  nr. 3958/2019 – B din 22.02.2019   al  Direcţiei  Coordonare  Organizare; 

- Raportul nr. 4059/2019 - N  din 25.02.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1 din 24.06.2016 privind alegerea Comisiei  
de validare a Consiliului Judeţean Ialomiţa , 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 46, alin. (3) și (4), art. 47, alin. (2) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr. 3 din 19.01.2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art. 31, alin. (2)  şi art. 90 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.I  Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1 din 24.06.2016  privind alegerea 
Comisiei  de validare a Consiliului Judeţean Ialomiţa se modifică în sensul că domnul 
Rădulescu Ciprian - Viorel - consilier judeţean, se alege membru al Comisiei de validare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa.  
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Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 

domnului Rădulescu Ciprian - Viorel şi Comisiei de validare a 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 modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 76 din 17.11.2016  

privind numirea reprezentanților județului Ialomița  în Adunarea Generală a Acționarilor  
a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 3961/2019 – L  din 22.02.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 - Notificarea domnului Daniel-Eugeniu Crunțeanu nr. 3034/2019-B din 11.02.2019; 
 Examinând : 

  - Raportul nr. 39638/2019 – N  din 22.02.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 4058/2019 - Z din 25.02.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 4185/2019 - L din 26.02.2019 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 4038/2019 - R din 25.02.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Hotărârea nr. 8 din 27.08.2015 a Adunării Generale ordinare a Acţionarilor la S.C. 
Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa; 

- Proces – verbal nr. 4411/2019-B din 28.02.2019  al Comisiei de validare a Consiliului 
Județean Ialomița,  
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.3 pct.(2) lit.a) și art. 64^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 - prevederile art.91 alin.(2) lit.d) și alin.(5) lit.a) pct.12 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.I Art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 76  din 17.11.2016  privind 

numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri 
și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora, se modifică în sensul că doamna 
Oancea Stela - consilier judeţean, se numește reprezentant în  Adunarea Generală a 
Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomiţa. 
 

Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, spre 
ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 și direcțiilor de specialitate implicate şi, 
spre ştiinţă, SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE  
VICTOR MORARU 

 
 
 
 
                                                                                                                   Contrasemnează, 
                                                                                                         Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                                                   Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 51 din 22.09.2016 privind  

desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa  

  
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 3967/2019 - R din 22.02.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

- Notificarea domnului Crunțeanu Daniel-Eugeniu nr. 3034/2019-B din 
11.02.2019; 

- Hotărârea  Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17 din 28.02.2019 privind  încetarea 
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al 
domnului Crunțeanu Daniel-Eugeniu. 

Examinând: 
- Raportul nr. 3968/2019 - F din  22.02.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
-Raportul nr. 4057/2019 - L din 25.02.2019 al Comisiei juridice de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
- Raportul nr. 4162/2019 - N din 26.02.2019 al Comisiei pentru învățământ, 

cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 
- Raportul nr. 4181/2019 - H din 26.02.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistență socială și familie; 
- Proces – verbal nr. 4413/2019-D din 28.02.2019 al Comisiei de validare a 

Consiliului Județean Ialomița; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 51 din 22.09.2016 privind 

desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 
Ialomiţa, 
 În conformitate cu: 
 -prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 4, art. 9 şi art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.787/2002; 

-prevederile art. 45, alin. (5) și ale art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei 
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr. 3 din 19.01.2017, 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.I Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 51 din 22.09.2016 privind 
desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 
Ialomiţa se modifică în sensul că domnișoara Trifan Luminița - consilier judeţean, se 
desemnează în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa. 
 

Art. II  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
  

Art. III Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare 
Organizare, persoanei nominalizate la art.1 şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
PREŞEDINTE  

VICTOR MORARU 

 

 

                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                             Secretarul judeţului Ialomiţa 

                   Adrian Robert IONESCU 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nr. 22                                                                                                                       Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                    NRF 
Astăzi 28.02.2019                                                                                                                                                2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind 
validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa  

  
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 3971/2019 - P din 22.02.2019 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 3972/2019 - D din 22.02.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
-  Raportul nr. 4056/2019 - X din 25.02.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 20.10.2016 privind 
validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa; 
 - Hotărârea  Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17 din 28.02.2019  privind  
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
judeţean al domnului Crunțeanu Daniel-Eugeniu, 
 - Hotărârea  Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 22 din 28.02.2019  privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 51 din 22.09.2016 privind 
desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 
Ialomiţa, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Române, republicată, cu modificările ulterioare,  
 - prevederile Hotărârii Guvernului României nr.787/2002 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică; 

- prevederile art. 91 alin.1 lit.f) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 
19.01.2017, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul  art. 97 alin.1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.I  Punctul 8 al art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița                            
nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Ialomiţa se modifică în sensul că domnișoara Trifan Luminița - 
consilier judeţean, se validează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Ialomiţa. 
 

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

comunicării. 

Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată, spre aducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art. I şi spre ştiinţă 
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE  

VICTOR MORARU 

 

 

                                                           Contrasemnează, 
                                                                                      Secretarul judeţului Ialomiţa 

           Adrian Robert IONESCU 

 
 
 
 

 
 
Nr. 23                                                                                                                         Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                     NRF 
Astăzi 28.02.2019                                                                                                                                                 2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 48 din 26.04.2018 
privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3820/2019 – R  din  21.02.2019 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând, 
 - Nota de fundamentare nr. 107 din 13.02.2019 a Centrului Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa; 
 - anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 48 din 26.04.2018 privind 
aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare, 
 - Raportul  nr.  3822/2019 - T din 21.02.2019 al Direcţiei Buget Finanţe ; 

- Raportul nr. 4163/2019 - B din 26.02.2019 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe, 
 - Raportul nr. 4182/2019 - V din 26.02.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 
 - Raportul nr. 4055/2019 - J din 25.02.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 
  - prevederile Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 63/206/2014 privind revizuirea mediei 
numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  
  - prevederile  Legii-cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice; 
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-  prevederile Anexei nr. 6 a Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.193/2004 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor 
culturale; 
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 84 și art. 86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 
19.01.2017, cu modificările și completările ulterioare. 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 48 din 26.04.2018 
privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

 - poziția nr. 19, din cadrul Compartimentului Conservarea Culturii Tradiționale, funcția 
de referent, studii superioare ( S), gradul III, se transformă în funcția de Operator imagine, 
studii superioare (S), gradul II. 

 (2) Se aprobă statul de funcţii actualizat al Centrului Judeţean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

 
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa și Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

                                                                                                     
 
 
                                                                                                                    Contrasemnează 
                                                                                                                   Secretarul judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                       Adrian Robert IONESCU 

 
 

 
Nr. 24                                                            Rd/Oc                                                                                                              
Adoptată la Slobozia             BSM 
Astăzi 28.02.2019          2ex 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița  

nr. 55 din 27.05.2016  privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale  
Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, instituție publică de cultură  

aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare 
 
Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3988/2019 - N din 22.02.2019 a Președintelui Consiliului 

Județean Ialomița; 
 Examinând, 
 - adresa nr. 17 din 14.01.2019 a Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.55 din 27.05.2016 privind aprobarea  
organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, 
instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 Examinând: 
 - Raportul  nr. 3989/2019 - B din 22.02.2019 al Direcției Buget Finanțe ; 
 -Raportul nr. 4053/2019 - H din 25.02.2019 al Comisiei juridice, de  disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 
 - Raportul nr. 4183/2019 – J din 26.02.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistență socială și familie; 

- Raportul nr. 4164/2019 - P din 26.02.2019 al Comisiei pentru învățământ, cultură, 
culte, tineret, colaborare cu societatea civilă și relații externe, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 
  - prevederile Ordinului comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice şi al Ministrului Finanţelor Publice nr. 63/206/2014 privind revizuirea mediei 
numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  
  - prevederile art. 28 și anexa nr. 3 din  Legea-cadru  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
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-  prevederile Anexei nr. 6 a Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.193/2004 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor 
culturale; 
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 84 și art. 86 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 
19.01.2017, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.I (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016 

privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural UNESCO ”Ionel 
Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, se modifică după cum urmează: 

 - postul de la nr. crt. 14, de referent, treapta IA, studii superioare, se transformă în 
fotograf, treapta debutant, studii medii/generale (M/G). 

 (2) Se aprobă statul de funcţii actualizat al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” 
Ialomița, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

 Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița şi Direcției 
Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând 
să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 
                                                                                                     
 
 

Contrasemnează 
Secretarul județului Ialomița 

Adrian Robert IONESCU 
 

 
 
 
 

 
Nr. 25                                                               Rd/Oc                                                                                                              
Adoptată la Slobozia             BSM 
Astăzi 28.02.2019 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Muzeului Național al Agriculturii 
Slobozia, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 3821/2019- F din 21.02.2019 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - adresa nr. 174 din 12.02.2019 a Muzeului Național al Agriculturii Slobozia;  
 - Raportul  nr. 3823/2019-H din 21.02.2019 al Direcţiei Buget Finanţe ; 
 - Raportul nr. 4052/2019-T din 25.02.2019 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități; 
 - Raportul nr. 4184/2019-X din 26.02.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 4166/2019-R din 26.02.2019 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea 
unor masuri financiare; 

- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației  
Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1 Se aprobă organigrama Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, potrivit anexei 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă statul de funcţii al Muzeului Național al Agriculturii, potrivit anexei                 
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr.38  din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Muzeului Agriculturii Slobozia, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa 
 

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, Muzeului Național al Agriculturii Slobozia şi Direcției Buget Finanțe 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată 
pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 
                         

 
 
 
 

 Contrasemnează, 
  Secretarul  judeţului Ialomiţa 

    Adrian – Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 26                               Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                 G.E. 
Astăzi  28.02.2019   
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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 judeţului Ialomiţa,  
situate în extravilanul comunelor Giurgeni și Gura Ialomiței 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 3826/2019 - X din 21.02.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Raportul nr. 3827/2019 - L din 21.02.2019 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 4054/2019 - V din 25.02.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 4186/2019 - Z din 26.02.2019 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 4039/2019 – F din 25.02.2018 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - avizele nr. 550/PS  și nr. 552/PS din 21.02.2019 a Administrației Naționale a 
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale; 
 - adresa nr. 11305/08.11.2016 a Societății Ornitologice Române, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin.(4) lit. a), art.120 şi art. 123 din Legea administraţiei publice 
locale  nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de Urgență 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 licitație publică 
deschisă a unor terenuri în suprafață totală de 2.000,4934 ha, având destinație agricolă – 
categoria de folosință neproductiv, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situate în 
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extravilanul comunelor Giurgeni (255,50 ha) și Gura Ialomiței (1.744,9934 ha), prevăzut în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 (1) Se aprobă concesionarea terenurilor cu destinație agricolă – categoria de 

folosință neproductiv menționate la art.1), identificate şi delimitate în teritoriu pe 19 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 Județean 
Ialomița cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata inițială, 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 Documentația de atribuire. 

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

Art.3 Se aprobă ”Documentaţia de atribuire” privind concesionarea terenurilor cu 
destinație agricolă – categoria de folosință neproductiv menționate 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 130 lei/ha/an în vederea 
atribuirii contractului/contractelor de concesiune. 
 (2) Se aprobă prețul de achiziționare a Documentației de atribuire în cuantum de                 
20 lei. 
 
         Art.5 Se aprobă modalitatea de plată a redevenței datorată, după cum urmează: 

a) pentru contractele încheiate până la 31 iulie 2019, redevența se plătește în două 
tranșe, astfel : 50% din cuantumul redevenței, în trmend e 30 de zile de la data semnării 
contractului, iar diferența de 50% până la data de 31 octombrie; 

b) pentru următorii ani, redevența se plăteşte în două tranşe, astfel: 50% din 
cuantumul redevenței 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, redevența se plăteşte până la data de 31 ianuarie a 
anului respectiv; 
           d) redevența 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 redevenței datorate de 
concesionar. 
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  (2) Dacă interesul public național sau județean în temeiul căruia s-a diminuat cu până 
la 5% suprafața concesionată nu mai subzistă, această suprafață va reveni, fără o altă 
procedură de licitație, la concesionarul inițial. 
 

Art.7 Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenurilor cu 
destinație agricolă – categoria de folosință 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 Lenuța -  referent de specialitate, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
    Oancea Geanina Diana -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  
    Reprezentant al Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița  
Membri  de rezervă: 

Fița Elena -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
Pamblică Carmen - consilier juridic, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
Năstase Silvia Luminița -  consilier, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 
Mădularu Mariana - inspector, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu 

  Reprezentant al Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița  
 

          Art.8 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
persoanelor prevăzute la art.7 și Direcției Achiziții și Patrimoniu, spre ducere la îndeplinire, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

                                                                                                Contrasemnează 
                                                                                                            Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                                                           Adrian Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 27                            Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                          DIG 
Astăzi  28.02.2019                                                                                                                                                   2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea închirierii  unor imobile ( clădire şi terenul aferent) proprietatea privată 

a județului Ialomița situate în str. Independenței nr. 2, Municipiul  Slobozia 
 

 Consiliul Județean Ialomița, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 3991/2019 - X din 22.02.2019 a Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița, 
 Examinând : 
 - Raportul nr. 3992/2019 - L din 22.02.2019 al Direcției Achiziții şi Patrimoniu; 
 - Raportul nr. 4051/2019 – F din 25.02.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații şi incompatibilități; 
 - Raportul nr. 4187/2019 - N din 26.02.2019 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 4040/2019 - N din 25.02.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

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

- prevederile art.1777 și urm. din Codul Civil al României, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administrației 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 închirierea unor imobile (clădire şi terenul aferent) proprietatea 
privată a județului Ialomița situate în str. Independenței nr. 2, Municipiul  Slobozia, în 
vederea desfășurării de activități de prestări servicii. 

(2) Imobilul şi terenul aferent, prevăzute la alin.(1), se închiriază pe 5 de ani, conform 
prevederilor Caietului de sarcini, cu posibilitatea reînnoirii contractului de închiriere pentru o 
durată de maxim 2 ani şi 6 luni, la solicitarea scrisă a chiriașului făcută cu minim 6 luni 
înainte de expirarea contractului și aprobată prin hotărâre de Consiliul Județean Ialomița.  

(3) Închirierea imobilelor (clădirea şi terenul aferent) se realizează prin procedura de 
licitație publică deschisă, detaliată în „Documentația de atribuire”. 

(4) Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este ”cel mai mare nivel al chiriei” 
cumulat pentru clădire şi terenul aferent exprimată în lei/mp/an.         
           (5) Chiriașul nu are dreptul de a subînchiria sau cesiona, total sau parțial, contractul 
de închiriere. 

 
   



Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0 

 

 

 
            Art.2 Se aprobă ”Documentația de atribuire” privind închirierea prin licitație publică 
deschisă a unor imobile ( clădire în suprafață de 192 mp şi terenul aferent în suprafață de 
259 mp) în vederea desfășurării de activități de prestări servicii, prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

Art.3 Se aprobă prețul de pornire a licitației în cuantum de 10 lei/mp/an  pentru 
clădire şi 6,09 lei/mp/an pentru terenul aferent în vederea atribuirii contractului de 
închiriere. Ofertanții interesați vor depune oferte atât pentru clădire cât şi pentru teren. 
         

Art. 4 Se aprobă modalitatea de plată a chiriei datorată, după cum urmează: 
a) pentru contractele încheiate până la 31 iulie, chiria se plătește în două tranșe, 

respectiv: 50% din cuantumul chiriei în termen de 30 de zile de la data semnării 
contractului  iar diferența de 50% până la data de 31 octombrie. 

b) pentru următorii ani ai contractului de chiria se plătește în două tranșe, respectiv: 
50% din cuantumul redevența până la data de 31 ianuarie, iar diferența de 50% până 
la data de 31 iulie. 

c) pentru perioada cuprinsă între 01 ianuarie a ultimului an al închirierii şi data încetării 
contractului  chiria,  se plătește până la data de 31 ianuarie a anului respectiv; 

d)  Chiria se indexează anual, la 1 ianuarie, cu indicele de inflație comunicat de Institutul 
Național de Statistică pentru anul precedent. 

          
Art.5 Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea terenului cu 

destinație agricolă – categoria de folosință neproductiv  prevăzut la art.1, în următoarea 
componență: 
          Președinte :    Şelaru Gheorghe  - consilier, Direcția Achiziții şi Patrimoniu 
          Membri:          Fiţa Elena - consilier, Direcția Achiziții şi Patrimoniu  
                                  Oancea Geanina Diana - consilier, Direcția Achiziții şi Patrimoniu 
         Membri de rezervă:  

        Cilă Lenuța -  referent de specialitate, Direcția Achiziții şi Patrimoniu 
                   Pamblică Carmen -  consilier juridic, Direcția Achiziții şi Patrimoniu 
 

 Art.6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoștință publică. 
 
             Art. 7 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
persoanelor prevăzute la art. 5, spre ducere la îndeplinire, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Județean Ialomița. 

 
PREŞEDINTE  

                                                             VICTOR MORARU 
 

 
                                                                                         Contrasemnează 

                                                                                        Secretarul județului Ialomița 
                                                                                                     Adrian Robert IONESCU 

 
 
Nr. 28                                                 Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                                                TGV 
Astăzi 28.02.2019                                                                                                                                                                      2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa  

nr. 148 din 19.12.2018  privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2019 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 3828/2019 - Z din 21.02.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 3829/2019 - N din 21.02.2019 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

- Raportul nr. 4050/2019 - R din 25.02.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;  

- Raportul nr. 4188/2019 – B din 26.02.2019 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

 - Raportul nr. 4041/2019 - B din 25.02.2019 al Comisiei urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
       În conformitate cu: 
          - prevederile art. 91 alin.(1) lit. b) şi alin.(3) lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         -  prevederile art. 139 alin. 2 din Constituţia României din 21.10.1991, modificată şi 
completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114 din 28.12.2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 
 - prevederile Deciziei Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii nr. 997/18.11.2018 privind tarifele maxime care pot fi 
percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele 
proprietate publică; 

- prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1.854/2017 pentru aprobarea 
unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare  a Infrastructurii Rutiere - S.A.; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general 
de reglementare a comunicaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 



Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0 

 

 

 

 - prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 84 - 86 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Ialomița, adoptat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3/19.01.2017, 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.I La  Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 148 din 19.12.2018 
privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 
2019, subpunctul 3 al punctului II „Alte taxe locale” se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri deţinute de consiliul judeţean, taxa este de 32,00lei/copie.” 
  

 Art.II Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 148 din 19.12.2018 
privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 
2019, se modifică, completează şi înlocuieşte cu anexa nr. 1care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

 Art.III Anexa nr. 7 a Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 148 din 19.12.2018 
privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 
2019, se completează şi înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

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

 Art.V Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va publica pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi într-un ziar local de largă circulaţie şi va fi adusă la 
îndeplinire de către direcţiile de specialitate din cadrul aparatului  de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 

                                                                                                             Contrasemnează, 
                                                                                                 Secretarul judeţului Ialomiţa 

                             Adrian –Robert IONESCU 
 

 
 
 

Nr. 29                                                                     Rd/Oc                                                                                                              
Adoptată la Slobozia                     TGV  
Astăzi 28.02.2019                   2ex  
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori   

tehnico-economici  pentru restul de executat la obiectivul de investiții 
 „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”  

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 3994/2019-N din 22.02.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 
21748/11.02.2019; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/19.01.2017 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor 
indicatori  tehnico-economici  pentru restul de executat la obiectivul de investiţii „Pod 
peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.31 din 26.03.2018 privind aprobarea 
devizului general actualizat şi a principalilor indicatori  tehnico-economici  pentru restul 
de executat la obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 
52+759”; 

 - contractul de lucrări nr. 10864/15.09.2017 privind realizarea proiectului tehnic 
și execuția lucrărilor la obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, 
Km 52+759”; 
 - procesul verbal nr. 2081/05.02.2018 privind recepția serviciilor de proiectare ce 
fac obiectul contractului de servicii nr. 10864/15.09.2017;   
 - Raportul nr. 3995/2019 - S din 22.02.2019 al Direcţiei Investiții și Servicii 
Publice; 
 - Raportul nr. 4189/2019 - P din 26.02.2019 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Raportul nr. 4043/2019-D din 25.02.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 10 alin.(6) și (7) și art. 12 alin.(4) și (5) din Ordinul                          
nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, republicat; 
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 - prevederile art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

- 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. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 
cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a  
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii; 

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

- prevederile art. 15 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „Pod 
peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru restul de 
executat la obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 
52+759”, după cum urmează: 

a) valoarea totală a investiției: 10.445.391,19 lei inclusiv TVA, din care 
Construcţii Montaj (C+M) 9.696.363,54 lei inclusiv TVA, potrivit Devizului General 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând: 

- valoarea de 3.358.419,06 lei inclusiv TVA reprezintă lucrări și cheltuieli 

rest de executat;  

- valoarea de 7.086.972,14 lei inclusiv TVA reprezintă lucrări efectuate și 
cheltuieli decontate, în perioada 2011 – 21.02.2019. 
 

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului Județean Ialomița nr.31  din 26.03.2018 privind aprobarea devizului general 
actualizat şi a principalilor indicatori  tehnico-economici  pentru restul de executat la 
obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”.  

 

Art4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
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Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcției Investiții și Servicii Publice  și Direcției 
Buget Finanțe din cadrul Consiliului Județean Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

   PREŞEDINTE  
   VICTOR MORARU 

 
 
 
 
                                                                                                                                        Contrasemnează 
                                                                                                                             Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                                      Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 32 din 26.03.2018 

privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul  
Național de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”   

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 3985/2019 - X din 22.02.2019 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/26.03.2018 privind aprobarea 
cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”;  
 - Raportul nr. 3986/2019 - L  din 22.02.2019  al Direcţiei Investiții și Servicii Publice; 
 - Raportul nr. 4042/2019 - P din 25.02.2019 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Raportul nr. 4049/2019 - J din 25.02.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;  

- Raportul nr. 4190/2019 - X_din 26.02.2019 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură; 
 În conformitate cu: 

-   O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi 
a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice            
nr.1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 -  prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/26.03.2018 privind aprobarea 
cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, se modifică și se completează, 
după cum urmează: 

 
1. Articolul 1  se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
”Se aprobă cofinanţarea pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional 

de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, cu suma de 
2.195.424,28  lei, inclusiv TVA, din valoarea totală a investiției de 10.445.391,19 lei cu TVA” 

 
2. După punctul c)  al art. 1, se introduce lit. c¹) care va avea următorul cuprins: 
”c¹) Valoare cofinanțare decontată în perioada 20.03.2018-21.02.2019: 149.705,07 lei 

inclusiv TVA reprezentând următoarele: 
- 49.746,76 lei inclusiv TVA: Servicii elaborare proiect tehnic; 
- 28.454,80 lei inclusiv TVA: - Direcția Silvică Ialomița, contravaloare drept de folosință 

temporară teren silvic; 
- 20.906,57 lei (nu se aplică TVA) :Cotă 0,5% CSC; 
-13.708,80 lei inclusiv TVA: Costuri care nu se pot deconta de la bugetul de stat 

(cheltuieli conexe organizării de șantier, probe tehnologice). ” 
 
3. Litera d) se înlocuiește și va avea următorul cuprins: 
” d) Valoare cofinanțare rămasă de decontat :  84.219,29lei, inclusiv TVA. ” 

 
Art.II Valorile înscrise la literele a)-c) rămân neschimbate față de prevederile din H.C.J. 

nr.32/26.03.2018. 
 
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, 

spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice,  Direcţiei Buget Finanţe şi 
Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE 

VICTOR MORARU 
 
 
                    Contrasemnează 
         Secretarul judeţului Ialomiţa 
               Adrian Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E   
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în  

Comisia de Orientare Școlară și Profesională organizată la nivelul  
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița 

 
 Consiliul Județean Ialomița, 
 Având în vedere: 
 -Expunerea de motive nr. 3552/2019 - J din 18.02.2019 a Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița, 
 Examinând : 
 -Adresa nr. 1041 din 05.02.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Ialomița; 
 -Hotărârea Consiliului Județean nr. 28/16.02.2017 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia de Orientarea Școlară și 
Profesională organizată la nivelul Centrului Județean de Resurse și de Asistență 
Educațională Ialomița; 

   -Raportul nr. 3553/2019 – X din 18.02.2019 al Direcției Coordonare Organizare; 
-Raportul nr. 4167/2019 – F din 26.02.2019 al Comisiei pentru învățământ, 

cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 
-Procesul verbal nr. 4414/2019-R din 28.02.2019  al Comisiei de validare al 

Consiliului Județean Ialomița, 
 În conformitate cu: 
 -prevederile art. 9 alin. (3) lit. e) din Ordinul nr. 5805 din 23 noiembrie 2016,  
privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea 
încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale 
a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării 
copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale; 
 -prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean 
Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3 din 19.01.2017, cu 
modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;  

-prevederile art.91 alin.(5) lit.a) pct.1 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1 Se desemnează doamna Beciu Elisabeta în calitate de reprezentant al 

Consiliului Județean Ialomița în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul 
Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ialomița. 

 
Art.2 Pe perioada mandatului, doamna Beciu Elisabeta va beneficia de toate 

drepturile și va duce la îndeplinire atribuțiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 
1/2011 cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 5805/2016 privind 
aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării 
copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor 
cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu 
dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. 

 
Art.3 De la data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 

nr.28 din 16.02.2017 se abrogă. 
  
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1, Inspectoratului Școlar 
Județean Ialomița, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița, 
precum și doamnei Beciu Elisabeta, spre știință, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Județean Ialomița. 
 

 
PREŞEDINTE  

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                               Secretarul județului Ialomița 

                                                                                                                         Adrian Robert IONESCU 
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