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HOTĂRÂRE
privind darea în administrare a unui teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul
public al Județului Ialomița, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Ialomița, în vederea implementării proiectului ”Pași spre viitor”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13105/2019 - P din 13.06.2019 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Nota de fundamentare nr. 8626/05.06.2019 a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Ialomița;
- Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 1353/2001 privind atestarea
domeniului public al județului Ialomița, precum și al municipiilor, orașelor și
comunelor din județul Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul nr. 13106/2019 – D din 13.06.2019 al Direcţiei Achiziții și Patrimoniu;
- Raportul nr. 13356/2019 - D din 14.06.2019 al Comisiei pentru muncă,
sănătate, asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 13303/2019 – T din 14.06.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 13268/2019 – T din 14.06.2019 al Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 50/24.04.2019 privind aprobarea
demarării de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a
procesului de dezinstituționalizare a copiilor aflați în Complexul de Servicii pentru
Protecția Copilului Urziceni și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea
Infrastructurii de Sănătate și Sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 - Investițiile în
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național,
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de
acoperire cu servicii sociale, Operațiunea C – “Grup vulnerabil: copii!”
- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Cod FP 07-06, ed. 2, vers.0

- Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale
pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a
Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi
promovarea drepturilor copilului 2014-2016;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 119, art.120 și art. 123 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 866-870 din Codul civil;
În temeiul art. 97 alin.1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1(1) Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Ialomița a unui teren în suprafață de 4520 mp, aflat în
domeniul public al județului Ialomița, situat în Municipiul Urziceni, str. Regiei nr. 7A,
județul Ialomița, cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bunul dat în administrare va fi utilizat de Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Ialomița pentru implementarea proiectului ”Pași spre
viitor” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8.
Art.2(1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița va
exercita dreptul de administrare, atribuit la art.1), în următoarele condiţii:
a) să utilizeze terenul atribuit în administrare pentru scopul prevăzut la art.1);
b) să execute pe teren, din surse financiare proprii și atrase, lucrările de
construcții a imobilelor prevăzute în proiect;
c) în litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui
drept va sta în nume propriu;
d) în litigiile privitoare la dreptul de proprietate asupra bunului transmis,
titularul dreptului de administrare are obligaţia să arate instanţei cine este titularul
dreptului de proprietate; în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii va suporta prejudiciile
cauzate proprietarului bunului transmis.
(2) Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situaţii:
a) când nu sunt exercitate drepturile şi îndeplinite obligaţiile transmise prin
prezenta hotărâre;
b) în cazul renunţării titularului la acest drept;
c) în cazul în care legea sau interesul public o impun.
Art.3 Predarea – preluarea terenului care se dă în administrare potrivit art.1),
se face pe bază de protocol încheiat între părţi în termen de 10 de zile de la data
comunicării prezentei hotărâri.
Cod FP 07-02, ed. 2, vers.0

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului județului, spre
ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului
Judeţean Ialomiţa şi Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 72
Adoptată la Slobozia
Astăzi 18.06.2019

Rd/Oc
DIG
2 ex.

Cod FP 07-02, ed. 2, vers.0

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Notei conceptuale aferentă proiectului ”Pași spre viitor”
implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13112/2019 - D din 13.06.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Nota de fundamentare nr. 8736/05.06.2019 a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Ialomița;
- Raportul nr. 13113/2019 - R din 13.06.2019 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 13270/2019 - P din 14.06.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.3 pct.I și anexa nr.1 din Hotărârea de Guvern
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Nota conceptuală aferentă proiectului ”Pași spre viitor”
implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Cod FP 07-06, ed. 2, vers.0

Art.2 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziție, în funcție de modificările legislative sau de
natură tehnică, conținutul Notei conceptuale prevăzută la art.1).
Art.3 Prin grija Secretarului județului, prezenta hotărâre va fi comunicată spre
ducere la îndeplinire Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
și Direcției Investiții și Servicii Publice, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 73
Adoptată la Slobozia
Astăzi 18.06.2019

Rd/Oc
DIG
2 ex.

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Temei de proiectare aferentă proiectului ”Pași spre viitor”
implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13118/2019 - J din 13.06.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Nota de fundamentare nr. 8737/05.06.2019 a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Ialomița;
- Raportul nr. 13119/2019 - X din 13.06.2019 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 13272/2019 - R din 14.06.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile art.1 alin.(2) lit.a) pct.ii), art.4 și anexa nr.2 din Hotărârea de Guvern
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Tema de proiectare aferentă proiectului ”Pași spre viitor”
implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziție, în funcție de modificările legislative sau de
natură tehnică, conținutul Temei de proiectare prevăzută la art.1).
Art.3 Prin grija Secretarului județului, prezenta hotărâre va fi comunicată spre
ducere la îndeplinire Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
și Direcției Investiții și Servicii Publice, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 74
Adoptată la Slobozia
Astăzi 18.06.2019

Rd/Oc
DIG
2 ex.

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului general
al judeţului Ialomiţa, pe anul 2019
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13123/2019 - V din 13.06.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Adresele nr. 3709588 din 05.06.2019 și nr. 3709780 din 07.06.2019 ale Inspectoratului
pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” al Județului Ialomița;
- Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița nr. 3.725.860 din
05.06.2019,
Examinând:
- Raportul nr. 13124/2019 - J din 13.06.2019 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 13357/2019 - R din 14.06.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 13305/2019 - V din 14.06.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 13281/2019 - H din 14.06.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 13338/2019 - X din 14.06.2019 al Comisiei pentru învăţământ, cultură,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 13273/2019 - F din 14.06.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și f), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4)
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42 din 24.04.2019 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2019, cu modificările şi
completările ulterioare,
- prevederile art. 22 lit. d) și e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 29 alin. (1) lit. g) și art. 35 din Ordinul nr. 1422/2012 pentru
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0

fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2019,
pe secțiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în sumă de
225.408,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 257.162,00 mii lei, cu un deficit de 31.754,00 mii lei,
deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 31.754,00 mii lei,
ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului propriu.
Art. 2 Influenţele prevăzute la art. 1 sunt detaliate în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se împuternicește Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului
judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza programelor, programul de investiții publice şi în bugetul
general consolidat, pe anul 2019.
Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate,
punerea în aplicare fiind asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomița.
Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art. 6 Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată
direcțiilor de specialitate implicate și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Ialomița,
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 75
Adoptată la Slobozia
Astăzi 18.06.2019

Rd./Oc.
GE
2 ex.

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Ialomița la ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019”

Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13126/2019 - L din 13.06.2019 a Președintelui
Consiliului Județean Ialomița;
- Adresa nr. 8929 din 10.06.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Ialomița înregistrată sub nr. 12844/2019-N din 10.06.2019;
Examinând:
- Raportul nr. 13127/2019 - Z din 13.06.2019 al Direcției Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 13307/2019 - X din 14.06.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligații şi incompatibilități;
- Raportul nr. 13280/2019 - T din 14.06.2019 al Comisiei economico-financiară și
agricultură;
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul
pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 24.04.2019 privind
aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Ialomiţa la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 20172019”.
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Art.2 Se aprobă casarea unui autovehicul uzat din parcul auto propriu al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, cu datele de identificare
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă achiziţionarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa a unui autovehicul nou prin „Programul de stimulare a
înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019”.
Art.4(1) Valoarea finanţării solicitate este de 6.500 lei, reprezentând prima de
casare corespunzătoare autovehiculului uzat.
(2) Diferenţa până la valoarea de achiziţie a autovehiculului nou se asigură din
sumele alocate prin bugetul propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2019.
Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.6 Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Ialomiţa şi direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr.76
Adoptată la Slobozia
Astăzi 18.06.2019

Rd/Oc
NRF
2 ex.

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

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38
din 22.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
al acesteia, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13130/2019 - J din 13.06.2019 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 22.09.2016 privind
aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism
Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările și
completările ulterioare;
- Raportul nr. 13131/2019 - X din 13.06.2019 al Direcției Amenajarea Teritoriului
și Urbanism;
- Raportul nr. 13308/2019 - L din 14.06.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligații și incompatibilități;
- Raportul nr. 13274/2019 - T din 14.06.2019 al Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f), alin. (3) lit. e), alin. (5) lit. a) pct. 14 și lit. c)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 37 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul, 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 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 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 Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa 38 din 22.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
“În Anexa nr. 1 la hotărârea anterior menționată, în cadrul componenței
Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism Ialomița, se aprobă
înlocuirea domnișoarei Ilie Elena-Alexandra, secretar al Comisiei, cu domnișoara
Barbuli Vesna-Diana - consilier în cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului și
Urbanism.”
Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art. III Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. I, Direcţiei
Amenajarea Teritoriului și Urbanism şi Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism Ialomiţa , urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian-Robert IONESCU

Nr. 77
Adoptată la Slobozia
Astăzi 18.06.2019

Rd./Oc.
HAM
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Ialomița la realizarea proiectului „EUROBUNICII – reducerea numărului de bătrâni
vulnerabili în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița, prin furnizarea de servicii sociale”,
Cod SMIS 127443, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13140/2019 - N din 13.06.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând :
- Nota de fundamentare nr. 9100/11.06.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa;
- Raportul nr. 13142/2019 - P din 13.06.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 13282/2019 - V din 14.06.2019 al Comisiei economico – financiare şi
agricultură,
- Raportul nr. 13358/2019 - F din 14.06.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie,
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale
privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi
combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru
implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021;
- prevederile Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4,
Prioritatea de investiție 9, apel de proiecte POCU/436/4/4;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d-e), alin.(5) lit.a) pct.2 şi alin. (6) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Ialomiţa la realizarea proiectului ” EUROBUNICII – reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în
comuna Valea Ciorii, județul Ialomița, prin furnizarea de servicii sociale”, Cod SMIS 127443,
depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
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Art.2(1) Valoarea totală a proiectului este de 2.790.669,67 lei.
(2) Contribuția proprie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Ialomiţa la implementarea proiectului este de 4.268,40 lei.
Art.3 Se împuterniceşte domnul Paul Marcu - director general al Direcţiei Generale de
Asistenţă şi Protecţia Copilului Ialomiţa, să semneze toate documentele necesare implementării
proiectului prevăzut la art.1).
Art.4 Prin grija Secretarului județului, prezenta hotărâre se comunică, spre ducere la
îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, Direcției Buget
Finanțe și Serviciului Management de Proiect din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și, spre
știință, Primăriei comunei Valea Ciorii, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean
Ialomița.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 78
Adoptată la Slobozia
Astăzi 18.06 .2019

Rd./Oc.
DIG
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa,
cu modificările și completările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 12853/2019 - D din 11.06.2019 a Președintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017 privind
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
- concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, pentru
funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate, finalizat în data de
05.06.2019, prin care aceștia au fost declarați admiși, asă cum rzultă din rapoartele finale ale
concursului (nr. 12080/2019-B/03.06.2019 pentru Direcția Achiziții și Patrimoniu;
nr. 12226/2019-P/05.06.2019 pentru Direcția Coordonare Organizare; nr. 12079/2019T/03.06.2019 pentru Direcția Investiții și Servicii Publice și nr. 11761/2019-D/30.05.2019
pentru Direcția Buget Finanțe) întocmie de comisiile de concurs;
Examinând:
- Raportul nr. 12854/2019 – R din 11.06.2019 al Direcției Buget Finanţe ;
- Raportul nr. 14172/2019 - N din 25.06.2019 al Comisiei economico – financiare și
agricultură;
- Raportul nr. 14226/2019 - N din 26.06.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 14274/2019 - F din 26.06.2019 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 si
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea
unor masuri financiare;
- prevederile Ordinului nr. 1360 din 21 martie 2019 privind aplicarea prevederilor art. III
alin. (11) din 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011;
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- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 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;
- prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 211 din 19.12.2017
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din serviciile publice din
subordine, începând de la data de 01.01.2018, cu modificările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 24.04.2019 privind
aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2019, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările și 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 administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017 privind
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
- postul de la poziția nr. 27 din statul de funcții (ID post nr. 451226) de consilier juridic,
clasa I, grad profesional asistent, se transformă în consilier juridic, clasa I, grad profesional
principal, în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Serviciul Juridic Coordonare Organizare,
Compartiment Juridic;
- postul de la poziția 31 din statul de funcții (ID post nr. 274312), de consilier, clasa I,
grad profesional principal se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior, în
cadrul Direcției Coordonare Organizare, Serviciul Juridic Coordonare Organizare,
Compartiment Coordonare Organizare;
- postul de la poziția 38 din statul de funcții (ID post 274320), de consilier, clasa I, grad
profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul
Directiei Coordonare Organizare, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Compartiment pentru
Informații și Relații Publice;
- postul de la poziția 41 din statul de funcții (ID post 274322), de consilier, clasa I, grad
profesional prinipal se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul
Direcției Coordonare Organizare, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Compartiment pentru
Informații și Relații Publice;
- postul de la poziția 60 din statul de funcții (ID post 274393), de consilier juridic, clasa I,
grad profesional asistent se transformă în consilier juridic, clasa I, grad profesional principal,
în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu, Serviciu Achiziții Publice, Compartiment Patrimoniu
Public și Privat;
Cod FP 07-06, ed. 2, vers.0

- postul de la poziția 61 din statul de funcții (ID post 274394), de consilier, clasa I, grad
profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul
Direcției Achiziții și Patrimoniu, Serviciul Achiziții Publice, Compartiment Patrimoniu Public și
Privat;
- postul de la poziția 116 din statul de funcții (ID post 274378), de consilier juridic, clasa
I, grad profesional asistent se transformă în consilier juridic, clasa I, grad profesional principal,
în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Investiții și Servicii Publice,
Compartiment Investiții Publice;
- postul de la poziția 144 din statul de funcții (ID post 417216), de consilier, clasa I, grad
profesional principal se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul
Direcției Buget Finanțe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri,
Compartiment Finanțare Programe/Proiecte și Investiții;
Art.II Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017 privind
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa , cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art.IV Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, spre
ducere la îndeplinire, direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 79
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.06.2019

Rd/Oc
B.S.M.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului general
al judeţului Ialomiţa, pe anul 2019
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13723/2019 - N din 20.06.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 13725 /2019 - P din 20.06.2019 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 14225 /2019 - Z din 26.06.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr.14275/2019 - T din 26.06.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr.14173/2019 - B din 25.06.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 14201/2019 - N din 26.06.2019 al Comisiei pentru învăţământ, cultură,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr.14238/2019 - T din 26.06.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu :
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42 din 24.04.2019 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2019, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2019 pe
secțiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în sumă de
225.481,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 257.842,00 mii lei, cu un deficit de 32.361,00 mii lei,
deficit ce va fi acoperit din excedentul anului precedent, potrivit punctului I din anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
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(2) Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 32.361,00 mii lei ca
sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului propriu.
Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice subordonate Consiliului
Județean Ialomița finanțate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2019, pe
secțiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, atât la venituri, cât și la
cheltuieli, în sumă de 16.054,00 mii lei, potrivit punctului II din anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3 Influenţele prevăzute la art. 1 și 2 sunt detaliate în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului
judeţului Ialomiţa, inclusiv în sinteza programelor, programul de investiții publice şi în bugetul
general consolidat, pe anul 2019.
Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate,
punerea în aplicare fiind asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomița.
Art. 6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art. 7 Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată
direcțiilor de specialitate implicate și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Ialomița,
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Avizat pentru legalitate
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 80
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.06.2019

Rd/Oc
HAM
2 ex.

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2019

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13718/2019 – B din 20.06.2019 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Nota de fundamentare înaintată nr. 2984 din 13.06.2019 a Spitalului Județean
de Urgență Slobozia, privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2019;
- Hotărârea Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Slobozia
nr. 2 din 19.06.2019 de avizare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului
Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2019;
- Raportul nr. 13720/2019 – X din 20.06.2019 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr. 14227/2019 - B din 26.06.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 14174/2019 - P din 26.06.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
În conformitate cu :
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 43 din 24.04.2019 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,
pe anul 2019;
- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
- prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a) pct. 3 și art. 104
alin. (6) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean
de Urgență Slobozia, pe anul 2019, pe secțiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole și
alineate, la venituri în sumă de 86.552,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 91.898,00 mii
lei, cu un deficit de 5.346,00 mii lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului
anterior, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuternicește Direcția Buget Finanțe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Ialomița şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia să
introducă modificările și completările în structura bugetului de venituri și cheltuieli al
Spitalului Județean de Urgență Slobozia și în programul de investiții publice al acestuia,
pe anul 2019.
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Spitalul
Județean de Urgență Slobozia, punerea în aplicare fiind asigurată de managerul unității
sanitare.
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la
cunoștință publică.
Art.5 Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată
Direcției Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Ialomiţa și Spitalului Județean de Urgență Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian – Robert IONESCU

Nr. 81
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.06.2019

Rd/Oc
BSM
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 157 din 29.09.2017
privind reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 12858/2019 - V din 11.06.2019 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 157 din 29.09.2017 privind
reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa;
- Raportul nr. 12863/2019 - H din 11.06.2019 al Secretarului judeţului Ialomiţa;
- Adresa nr. 1930 din 10.06.2019 a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Sectorul
Social-Misionar;
- Raportul nr. 14228/2019 - P din 26.06.2019 al Comisiei pentru muncă,
sănătate, asistenţă socială şi familie,
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Hotărârea de Guvern nr. 502/2017 privind
organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 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 administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. I Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 157 din
29.09.2017 privind reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului
Ialomiţa, după cum urmează:
“La art. 1 alin. (1) din hotărârea anterior menţionată, în cadrul componenţei
Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa se aprobă înlocuirea domnului
Ștefăniță - Cristian Chiru cu domnul Iulian Turtoi – reprezentant al Episcopiei Sloboziei
și Călărașilor (organism privat acreditat).”
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Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art. III Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va
comunica Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, persoanelor nominalizate la art. I, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi Comisiei Judeţene
pentru Protecţia Copilului Ialomiţa , urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian-Robert IONESCU

Nr. 82
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.06.2019

Rd./Oc.
HAM
2 ex.

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

HOTĂRÂRE
privind prelungirea Programului de transport public judeţean de persoane,
prin curse regulate, cu termen de valabilitate până la data de 30 iunie 2019

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13709 /2019 - L din 20.06.2019 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 13713/2019 - J din 20.06.2019 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice;
- Raportul nr. 14240/2019 - P din 26.06.2019 al Comisiei pentru urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 14.12.2012 privind
aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate,
pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019”;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 94 din 20.12.2013 privind
reglementarea funcționării serviciului de transport public județean de persoane, prin
curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019, cu
modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu:
- prevederile art. V din Legea nr. 328 din 21.12.2018 pentru modificarea şi
completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 14 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 „Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate,
pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 79 din 14.12.2012, cu modificările și completările ulterioare, își menține
valabilitatea până la data de 02.12.2019, inclusiv.

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

Art.2 Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica
spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice - Autoritatea Judeţeană de
Transport şi, spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa, Inspectoratului
de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 2 Constanța și
Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița – Serviciul Rutier, urmând să fie publicată
pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 83
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.06.2019

Rd./Oc.
HAM
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Muzeului Județean Ialomița la ”Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019”
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13572/2019 - N din 19.06.2019 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- Adresa nr. 940 din 11.06.2019 a Muzeului Județean Ialomița înregistrată sub nr.
12954/2019-H din 11.06.2019;
Examinând:
- Raportul nr. 13573/2019 – B din 19.06.2019 al Direcției Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 14277/2019 - X din 26.06.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 14171/2019 - F din 25.06.2019 al Comisiei economico-financiară și
agricultură;
În conformitate cu:
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul
pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 24.04.2019 privind
aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă participarea Muzeului Județean Ialomiţa la „Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019”.
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Art.2 Se aprobă casarea unui autovehicul uzat din parcul auto propriu al Muzeului
Județean Ialomiţa, cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă achiziţionarea de către Muzeul Județean Ialomiţa a unui
autovehicul nou prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 20172019”.
Art.4(1) Valoarea finanţării solicitate este de 6.500 lei, reprezentând prima de
casare corespunzătoare autovehiculului uzat.
(2) Diferenţa până la valoarea de achiziţie a autovehiculului nou se asigură din
sumele alocate prin bugetul propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2019.
Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.6 Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Muzeului Județean Ialomiţa şi direcţiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian-Robert IONESCU

Nr. 84
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.06.2019

Rd/Oc
NRF
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13712/2019 – V din 20.06.2019 a Președintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind
însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu
modificările şi completările ulterioare;
- adresa nr. 7582 din 16.05.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa privind actualizarea valorii contabile a obiectivului „Centrul
de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia”;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 66 din 30.05.2019 privind
reglementarea regimului juridic al obiectivului de investiții ”Parc Solar Fotovoltaic
Ialomița 1”
Examinând:
-Raportul nr. 13714/2019 – X din 20.06.2019 al Direcției Achiziții și Patrimoniu;
- Raportul nr. 14229/2019 – D din 26.06.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 14278/2019 – J din 26.06.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 14176/2019 – R din 25.06.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Raportul nr. 14202/2019 – B din 26.06.2019 al Comisiei pentru învățământ,
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Raportul nr. 14243/2019 – F din 26.06.2019 al Comisiei de urbanism,
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
În conformitate cu:
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
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- prevederile art. 858 – 865 din Codul Civil;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
- prevederile Ordonanţei nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului
Public al județului Ialomița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul
Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 153 din 19.12.2018 privind
însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi
terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi f), art. 119 și art. 120 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările și 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999
privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului
Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare, la poziția 60 se modifică și se
completează după cum urmează:
- poziția 60 - coloana (0) „Număr curent” va avea următorul cuprins: „60a”,

coloana (3) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Construcție cu
pereți din zidărie cărămidă, planșeu din beton armat; regim de înălțime P+4. Suprafață
construită = 722,18 mp; Adresa: str. Lacului nr. 6, municipiul Slobozia”, coloana (5) va
avea următorul cuprins: „2.424.050,18”, coloana (6) „Situația juridică” va avea
următorul cuprins: „H.C.J. nr. 156/2017, cartea funciară nr. 33468”;
- poziția 60 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va
avea următorul cuprins: „60b”, coloana (1) „Codul de clasificare” va avea următorul
cuprins: „1.6.2.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:
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„Centrul de zi”, coloana (3) va avea următorul cuprins: „Construcție cu structura de
rezistență din zidărie de cărămidă cu sâmburi și centuri din beton armat; fundație de tip
continuă; acoperiș tip terasă din beton armat; regim de înălțime P +1. Suprafața
construită = 226,30 mp”, coloana (4) „Anul dobândirii sau după caz al dării în
folosință” va avea următorul cuprins: „2014”, coloana (5) „Valoare de inventar” va
avea următorul cuprins: „1.920.715,15”, coloana (6) „Situația juridică actuală” va
avea următorul cuprins: „Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 12796/19.09.2013 și P-V de stingere a obiecțiunilor nr. 17899/17.12.2013 și
nr. 5972/16.04.2014”;
- poziția 60 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va
avea următorul cuprins: „60c”, coloana (1) „Codul de clasificare” va avea următorul
cuprins: „1.6.3.2.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:
„Împrejmuire Centrul de zi”, coloana (3) va avea următorul cuprins: „Soclu din beton
armat și grilaj - parțial; panouri metalice de gard din tablă - parțial; gard din
prefabricate (stâlpi și panouri) din beton armat - parțial; poartă metalică”, coloana (4)
„Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință” va avea următorul cuprins: „2014”,
coloana (5) „Valoare de inventar” va avea următorul cuprins: „41.265,09”, coloana
(6) „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Proces verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. 12796/19.09.2013 și P-V de stingere a obiecțiunilor
nr. 17899/17.12.2013 și nr. 5972/16.04.2014”;
- poziția 60 - se introduce un nou rând astfel: coloana (0) „Număr curent” va
avea următorul cuprins: „60d”, coloana (1) „Codul de clasificare” va avea următorul
cuprins: „1.6.2.”, coloana (2) „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins:
„Depozit pentru deșeuri rezultate din activități medicale”, coloana (3) va avea
următorul cuprins: „Construcție cu structura de rezistență din cadre de beton armat;
fundații continue; acoperiș tip șarpantă alcătuită din elemente de lemn ecarisat și
învelitoare din țiglă metalică; regim de înălțime parter. Suprafața construită = 27,60
mp”, coloana (4) „Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință” va avea următorul
cuprins: „2014”, coloana (5) „Valoare de inventar” va avea următorul cuprins:
„63.232,50”, coloana (6) „Situația juridică actuală” va avea următorul cuprins:
„Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11243/176 din 26.06.2018”;
Terenul aferent poziției 60: coloana (4) ”Elemente de identificare” va avea următorul
cuprins: „Suprafață teren = 3809,00 mp, inclusiv alei, platforme”; coloana (6)
”Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: ”1.412.096,06”.

Art. II După poziția 66 a anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47
din 30.09.1999, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce poziția 67
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii
la cunoştinţă publică.
Art. IV Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi
comunicată spre ducere la îndeplinire Direcției Achiziții și Patrimoniu, Direcției Buget
Finanțe și, spre știință, celorlalte direcții din cadrul Consiliului Județean Ialomița și
instituțiilor publice din subordine, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.

PREȘEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian Robert IONESCU

Nr. 85
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.06.2019

Rd/Oc
TGV
2 ex.

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

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 58/24.04.2019
privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în vederea
finanțării în comun a dotării Spitalului Municipal Urziceni
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 12926/2019 - X din 11.06.2019 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Adresa nr. 3957/06.06.2019 a Spitalului Municipal Urziceni;
- solicitarea nr. 12061/07.06.2019 a Primăriei Municipiului Urziceni;
- Raportul nr. 12928/2019 – Z din 11.06.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 14230/2019 - L din 26.06.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie;
- Raportul nr. 14280/2019 - F din 26.06.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 14181/2019 - D din 25.06.2019 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
În conformitate cu :
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art. 14, art. 91 alin. (1) lit. b), e) și alin. (6) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată;
- prevederile Regulamentului 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,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/24.04.2019 privind aprobarea
asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în vederea finanțării în comun a
dotării Spitalului Municipal Urziceni, se modifică după cum urmează:
1. la articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Se aprobă asocierea Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în vederea
finanțării în comun a dotării Spitalului Municipal Urziceni cu un Sterilizator cu aburi –
434 litri”.
2. Anexa se modifică după cum urmează:
2.1. în tot cuprinsul anexei, denumirea aparatului medical se modifică din
”Ecocardiograf Vivid T8 PRO R 2,5” în ” Sterilizator cu aburi – 434 litri”;
2.2. la articolul 3.1., contribuția Asociatului 2 este de 50.000 lei;
2.3. la articolele 3.2,3.3. și 3.4, procentul de 90% se înlocuiește cu 78,26%.
Art.II Prin grija Secretarului județului, prezenta hotărâre se va comunica, spre
ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Ialomița și, spre știință, Municipiului Urziceni și Spitalului Municipal
Urziceni, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 86
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.06.2019

Rd/Oc
2 ex.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanțării proiectului ”Fotbalul unește toți ialomițenii”
depus de A.F.C. ” UNIREA 04 SLOBOZIA” în cadrul programului ”Promovarea
sportului de performanță”, în sezonul competițional sportiv intern 2019-2020
și încheierea contractelor de finanțare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 14093/2019 – T din 25.06.2019 a Președintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Hotărârea Comisiei de evaluare privind propunerile de proiecte depuse pentru
finanţarea din fonduri publice alocate din bugetul judeţului Ialomița prin programul
sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă” în sezonul
competiţional sportiv intern 2019 – 2020, nr. 13805/2019-X din 20.06.2019;
- Propunerea preşedintelui Comisiei de evaluare privind atribuirea contractelor de
finanţare, nr. 13901/2019 – J din 24.06.2019;
- Raportul nr. 14093/2019 – H din 25.06.2019 al Direcției Coordonare Organizare;
- Raportul nr. 14281/2019 – T din 26.06.2019 al Comisiei juridice, de disciplină
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 14182/2019 - R din 25.06.2019 al Comisiei economico - financiare și
agricultură;
- Raportul nr. 14204/2019 - D din 26.06.2019 al Comisiei pentru învățământ,
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe,
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 52 din 24.04.2019
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate
din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programului sportiv de
utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, în sezonul competițional
sportiv intern 2019-2020;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.e), lit. f) și alin.(6) lit.a) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a
proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi
completările ulterioare;
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- prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind Normele financiare pentru
activitatea sportivă;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr.3 din 19.01.2017, cu modificările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 24.04.2019 privind
aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2019,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1(1) Se aprobă finanțarea proiectului ”Fotbalul unește toți ialomițenii” depus
de A.F.C. ” UNIREA 04 SLOBOZIA” în cadrul programului ”Promovarea sportului de
performanță în sezonul competițional sportiv intern 2019-2020.
(2) Finanțarea acordată pentru sezonul competiţional 2019 – 2020 este:
- pentru anul 2019 în cuantum de 1.700 mii lei;
- pentru anul 2020 în cuantum de 1.700 mii lei.
Art.2(1) Se aprobă încheierea contractelor de finanțare cu A.F.C. ”UNIREA 04
SLOBOZIA” pentru fiecare an fiscal din sezonul competițional sportiv intern 2019-2020.
(2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița să semneze
contractele prevăzute la alin. (1).
Art.3Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița, direcțiilor
implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și A.F.C.
”UNIREA 04 SLOBOZIA”, urmând a fi publicată în presa locală și pe site-ul www.cicnet.ro.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 87
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.06 .2019

Rd/Oc
TGV
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici
aferenți proiectului „Pași spre viitor” implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială și
Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 14159/2019 – Z din 25.06.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând :
- Nota de fundamentare nr. 9793/24.06.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa;
- Raportul nr. 14162/2019 – J din 25.06.2019 al Direcţiei Investiții și Servicii Publice;
- Raportul nr. 14282/2019 – H din 26.06.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 14248/2019 - X din 26.06.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism,
- Raportul nr. 14231/2019 – Z din 26.06.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistenţă socială şi familie,
În conformitate cu:
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 50/24.04.2019 privind aprobarea demarării
de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a procesului de
dezinstituționalizare a copiilor aflați în Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni
și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate prin Programul Operațional Regional
2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate și Sociale, Prioritatea de
Investiții 8.1 - Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de
recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile
locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Operațiunea C
– “Grup vulnerabil: copii!”;
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 73/18.06.2019 privind aprobarea Notei
conceptuale aferentă proiectului ”Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020;
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 74/18.06.2019 privind aprobarea Temei de
proiectare aferentă proiectului ”Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
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- prevederile art.91 alin.(1) lit.d-e), alin.3) lit.f) și alin.(5) lit.a) pct.2 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă ”Studiul de fezabilitate” și ”Descrierea investiției” aferente proiectului
”Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, potrivit anexelor nr. 1 și 2 care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului prevăzut la art.1),
după cum urmează :
a) valoarea totală a investiţiei : 4.641.265,87 lei cu TVA, din care Construcţii Montaj
(C+M) 3.634.335,31 lei cu TVA.
b) perioada de execuție : 18 luni;
Art.3 Se împuterniceşte domnul Paul Marcu - director general al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, să semneze toate documentele necesare
implementării proiectului ”Pași spre viitor”.
Art.4 Prin grija Secretarului județului, prezenta hotărâre se comunică, spre ducere la
îndeplinire, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa și, spre știință
Direcției Buget Finanțe și Direcției Investiții și Servicii Publice din cadrul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 88
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.06.2019

Rd./Oc.
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2
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HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 72/18.06.2019
privind darea în administrare a unui teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul
public al Județului Ialomița, către Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Ialomița, în vederea implementării proiectului ”Pași spre viitor”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 14419/2019 - F din 27.06.2019 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Adresa nr. 9966/26.06.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Ialomița;
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 72/18.06.2019 privind darea în
administrare a unui teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul public al
Județului Ialomița, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Ialomița, în vederea implementării proiectului ”Pași spre viitor”;
- Raportul nr. 14420/2019 – N din 27.06.2019 al Direcţiei Achiziții și
Patrimoniu;
- Raportul nr. 14513/2019 - P din 28.06.2019 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
În conformitate cu:
- hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 50/24.04.2019 privind aprobarea
demarării de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a
procesului de dezinstituționalizare a copiilor aflați în Complexul de Servicii pentru
Protecția Copilului Urziceni și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea
Infrastructurii de Sănătate și Sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 - Investițiile în
infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național,
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de
acoperire cu servicii sociale, Operațiunea C – “Grup vulnerabil: copii!”;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 119, art.120 și art. 123 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile art. 866-870 din Codul civil;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată;
- prevederile Regulamentului 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 administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 72/18.06.2019 privind darea în
administrare a unui teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul public al
Județului Ialomița, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Ialomița, în vederea implementării proiectului ”Pași spre viitor”, se completează după
cum urmează:
1. la articolul 1), după alineatul (2) se introduce un nou alineat, (3), care va
avea următorul cuprins:
”(3) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița va
exercita dreptul de administrare asupra bunului imobil pe o perioadă de 10 (zece) ani,
cu posibilitatea de prelungire, în condițiile legii.”
Art.II Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului județului, spre
ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului
Judeţean Ialomiţa şi Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr. 89
Adoptată la Slobozia
Astăzi 28.06.2019

Rd/Oc
2 ex.

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

CONSILIUL JUDEȚEAN
IALOMIȚA
Slobozia, Piața Revoluției nr. 1
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