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

la trimestrul II, anul 2019 
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 16385/2019-L din 22.07.2019 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul de specialitate nr.16395/2019-P din 22.07.2019 al Direcţiei Buget Finanţe; 
- Avizul nr.16816/2019-Z din 29.07.2019 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură, 
În conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi art. 191 alin. (4) lit. b) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Art.1 Se aprobă execuţia bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II,  anul 

2019, conform anexelor 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.2 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi va fi comunicată prin grija Secretarului 
Județului Ialomița. 
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Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art.4 Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi publicată pe 

site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 
                                        

          
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

            Adrian-Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 90                                                                             
Adoptată la Slobozia                
Astăzi 31.07.2019  
                              Rd/Oc 
             HAM 
             2 ex. 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2019 

 
 

Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 16577/2019-P din 25.07.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Ialomița, 
Examinând: 

 - Raportul de specialitate nr. 16609/2019-F din 25.07.2019 al Direcției Buget Finanțe 
și Direcției Investiții și Servicii Publice; 

- Avizul nr. 16817/2019-N din 29.07.2019 al Comisiei economico-financiară, 
protecția mediului și turism; 

- Avizul nr. 16783/2019-V din 29.07.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații şi incompatibilități; 
 - Avizul nr. 16725/2019-Z din 29.07.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistență socială şi familie, 

- Avizul nr. 16776/2019-H din 29.07.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului şi turism; 
          - Avizul nr. 16723/2019-X din 29.07.2019 al Comisiei pentru  învățământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 

- Adresele primarului comunei Albești nr. 2114 din 21.05.2019 și nr. 2509 din 
25.06.2019; 

- Adresa primarului comunei Andrășești nr. 996 din 19.06.2019 și adresele primarului 
comunei Axintele nr.1773 din 05.07.2019 și nr. 1868 din 18.07.2019; 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița nr. 
10941 din 11.07.2019 și nota de fundamentare nr. 10675 din 08.07.2019; 

- Referatul de fundamentare al Centrului Militar Județean Ialomița nr. A-1425 din 
26.06.2019; 

- Adresa Direcției de Sănătate Publică Ialomița nr. IL-3928 din 24.05.2019; 
- Adresele Direcției Investiții și Servicii Publice nr. 15985 din 17.07.2019 și nr. 16399 

din 22.07.2019; 
- Adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița nr. 1517 din 

16.07.2019; 
- Adresa Muzeului Județean Ialomița nr. 1119 din 19.07.2019.   
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În conformitate cu: 
 - 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. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019; 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Ialomița pe anul 2019, 
pe secțiuni, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, la venituri în sumă 
de 220.821,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 263.365,00 mii lei, cu un deficit de 42.544,00 
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 42.544,00 mii lei, 
ca sursă de finanțare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului propriu. 

 
Art. 2 (1) Se aprobă utilizarea sumei suplimentare de 100,00 mii lei din fondul de 

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

 (2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița să aloce suma 
prevăzută la alin. 1 prin dispoziție. 

(3) Se aprobă alocarea sumei de 426,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Consiliului Județean Ialomița către Consiliul Local Albești, aflată în situație de 
extremă dificultate. În cazul recuperării ulterioare din orice sursă a sumelor ce au făcut 
obiectul alocării în anii 2018 și 2019 pentru situația de extremă dificultate, Consiliul Local 
Albești are obligația restituirii acestora către Consiliul Județean Ialomița în termen de 
maxim 15 zile de la recuperare . 

(4) Suma alocată potrivit art. 2 alin (3) va fi justificată de către Consiliul Local Albești, 
iar suma neutilizată va fi restituită bugetului județului Ialomița până cel mai târziu la 
sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2019. 

 
Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice subordonate Consiliului 

Județean Ialomița, finanțate din venituri proprii și subvenții 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 16.107,00 mii lei, potrivit punctului II din anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 4 Influențele prevăzute la art. 1, 2 și 3 sunt detaliate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 5 Se împuternicește Direcția Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Ialomița să introducă modificările și completările în structura 
bugetului județului Ialomița, inclusiv în sinteza programelor, programul de investiții publice 
și în bugetul general consolidat, pe anul 2019. 

 
Art. 6 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 președintele Consiliului Județean Ialomița. 

 
Art. 7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoștință publică. 
 
Art. 8 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 pentru legalitate 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

              Adrian-Robert IONESCU 
 

 
 
 
 
 

 Nr. 91                                                                            

Adoptată la Slobozia               Rd./Oc. 
Astăzi 31.07.2019                                                                                                                                                                                                      T.E. 
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H O T Ă R Â R  E  
privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice  

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

de stat, pentru anul școlar 2018-2019” 
 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr.15970/2019-V din 16.07.2019 al Președintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
          - Raportul de specialitate nr.16042/2019-J din 17.07.2019 al Direcției Coordonare 
Organizare și Direcției Buget Finanțe; 
          - Avizul nr.16818/2019-B din 29.07.2019 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 
          - Avizul nr.16724/2019-L din 29.07.2019 al Comisiei pentru  învățământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederile art. 111 alin. (5) și (5^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

       - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 42/24.04.2019 privind 
aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2019, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1 Se aprobă acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice 
cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul  programului 
”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de 
stat, pentru anul școlar 2018-2019”. 
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Art.2 Stimulentele financiare în cadrul programului prevăzut la art. 1 se acordă 

conform Metodologiei prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.3 Acordarea stimulentelor financiare se face în cadrul unei ceremonii 

organizate de Consiliul Județean Ialomița în colaborare cu Inspectoratul Școlar 
Județean Ialomița și unitățile școlare. 

 
   Art.4 Cuantumul stimulentelor este prevăzut în bugetul general al județului 
Ialomița pe anul 2019. 
 
          Art.5 Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica 
spre ducere la îndeplinire, Direcției Buget Finanțe și, spre știință, Inspectoratului Școlar 
Județean Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 

 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian-Robert IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
Nr.92               Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                       DIG 
Astăzi 31.07.2019                                                                                                                                2 ex. 
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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind 
aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţul  

Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe Doja-Crunţi intersecţie cu  
DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 – Reviga-Cocora- intersecţie cu DJ 203E,  

DJ 203E intersecţie cu DJ 102H - Cocora-limită judeţ Buzău”  
şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare 

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr.15971/2019-J din 16.07.2019 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării 
proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe Doja-
Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 – Reviga-Cocora- intersecţie cu DJ 
203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H - Cocora-limită judeţ Buzău ” şi a cheltuielilor legate de 
proiect, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 
115/16.10.2018; 

- Raportul de specialitate nr.16062/2019-R din 17.07.2019.2019 al Direcţiei Investiții și 
Servicii Publice;   
 - Avizul nr.16777/2019-Y din 29.07.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 16820/2019-X din 29.07.2019 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 
 În conformitate cu: 
 -  prevederile Ghidului Solicitantului pentru   Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1:Stimularea 
mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare și terţiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 
1-Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b-
Legături rutiere, feroviare și aeriene, Apel de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1, din cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-
2020;  
 - prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată; 
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 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe 
Doja-Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 – Reviga-Cocora- intersecţie 
cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H - Cocora-limită judeţ Buzău” şi a cheltuielilor legate 
de proiect, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 2  alineatele (2)-(3) se  modifică și vor avea următorul cuprins: 
 

” (2) Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 
133.043.756,10  lei cu TVA.  

(3) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea 
proiectului, în valoare de 3.045.868,95  lei cu TVA, compusă din 2.660.875,14  lei cu TVA, 
reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 384.993,81  lei cu TVA, cheltuieli 
neeligibile. Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este în sumă de 130.382.880,96 lei.” 

 

2. Anexele nr. 1 și nr. 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și nr.2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.II Se împuternicește Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze, în numele 
și pentru Judeţul Ialomiţa, documentaţia aferentă proiectului prevăzut la art. I, în situaţiile 
menţionate în Ghidul solicitantului și în Declaraţia de angajament, prevăzută în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.III Prin grija Secretarului Județului Ialomița, 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. 

 
PREȘEDINTE  

VICTOR MORARU 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian-Robert IONESCU 

 
 
  
Nr.93               Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                       DIG 
Astăzi 31.07.2019                                                                                                        
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea realizării de către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecția Copilului Ialomița a proiectului „Pași spre viitor: 2 case tip familial și 

centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți” finanțat prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr.15809/2019-Z din 15.07.2019 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Nota de fundamentare nr. 10810/09.07.2019  a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 
 - Raportul de specialitate nr.15847/2019-N din 16.07.2019 al Direcţiei Coordonare 
Organizare;   
 - Avizul nr.16784/2019-J din 29.07.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 

- Avizul nr.16819/2019-P din 29.07.2019 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 
 - Avizul nr.16726/2019-N din 29.07.2019 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. 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”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 73/18.06.2019 privind aprobarea Notei 
conceptuale aferentă proiectului ”Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de 
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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; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 88/28.06.2019 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; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 89/28.06.2019 privind 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”; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.d) și alin.5) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- 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.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
           Art.1 Se aprobă realizarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa a proiectului ”Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru 
consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat prin Programul  Operațional Regional 2014-
2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate și Sociale, Prioritatea de 
Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale. 
 

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art.1), în cuantum de 
4.641.265,83 lei, inclusiv TVA. 
 

 Art.3 Se aprobă valoarea asistenței financiare nerambursabile în cuantum de 
4.548.440,52 lei, inclusiv TVA. 
 

Art.4 Se aprobă contribuția proprie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa la implementarea proiectului, în cuantum de 92.825,31 lei, inclusiv TVA, 
reprezentând cofinanțare în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

 
Art.5(1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului menționat la art.1) , pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor 
asigura din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa 

 (2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare cheltuielilor din instrumente structurale.   
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Art.6 Se aprobă bugetul proiectului menționat la art.1), prevăzut în anexa nr.1 care face 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.7 Se împuterniceşte domnul Paul Marcu - director general al Direcţiei Generale de 

Asistenţă şi Protecţia Copilului Ialomiţa, să semneze în numele Direcţiei Generale de Asistenţă 
şi Protecţia Copilului Ialomiţa toate documentele și contractul de finanțare, necesare 
implementării proiectului prevăzut la art.1), în situațiile menționate în Ghidul solicitantului și 
din Declarația de angajament, prevăzută în anexa nr.2 care face integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.8 Hotărârile Consiliului Județean Ialomița nr. 72-74 din 18.06.2019 și nr. 88-89 din 

28.06.2019 se rectifică în sensul că, în titlul, cuprinsul și anexele acestora, la denumirea 
proiectului, în loc de ”Pași spre viitor” se va citi ” Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de 
zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”. 

 

Art.9 Prin grija Secretarului Județului Ialomița, 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. 
 
 

 
PREȘEDINTE  

VICTOR MORARU 
 
 

 
 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul judeţului Ialomiţa 
Adrian-Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona  

de siguranță a unui număr de 10 drumuri județene 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 16422/2019-N din 23.07.2019 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul de specialitate  nr. 16429/2019-H din 23.07.2019 al Direcţiei Achiziții și 
Patrimoniu; 

- Avizul nr.16778/2019-J  din 29.07.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 16822/2019-Z din 29.07.2019 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 
 - Avizul nr. 16786/2019-L din 29.07.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 
 În conformitate cu: 
 - actele de punere în valoare nr. 1447733-IL-349 din 25.07.2018, nr. 1447727-IL-
349 din 25.07.2018, nr. 1447722-IL-349 din 25.07.2018, nr. 1447711-IL-349 din 
25.07.2018, nr. 1502366-IL-349 din 09.06.2019 și nr. 1447674-IL-349 din 25.07.2018 
emise de către ROMSILVA – Direcția Silvică Ialomița - Ocolului Silvic Urziceni; 
 - actele de punere în valoare nr. 1477165-IL-348 din 04.04.2019, nr. 1477195-IL-
348 din 04.04.2019, nr. 1477153-IL-348 din 04.04.2019, nr. 1477149-IL-348 din 
04.04.2019, nr. 1470954-IL-348 din 14.03.2019, nr. 1477178-IL-348 din 04.04.2019, nr. 
1477158-IL-348 din 04.04.2019, nr. 1477365-IL-348 din 04.04.2019, nr. 1478686-IL-348 
din 04.04.2019, nr. 1477374-IL-348 din 04.04.2019, nr. 1477189-IL-348 din 04.04.2019 
emise de către ROMSILVA – Direcția Silvică Ialomița – Ocolul Silvic Slobozia; 
 - prevederile art.  60 din  Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

- prevederile 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b), art. 108 lit. e), art. 354  și 363 
alin. (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ;   
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 
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- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Ialomița, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă valorificarea masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a 
unui număr de 10 drumuri județene, - DJ 102H; - DJ 201; - DJ 203B; - DJ 203E; - DJ 203F; 
- DJ 212; - DJ 213; - DJ213A; - DJ 306; - DJ 306A, potrivit anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 (1) Se aprobă Documentația de atribuire privind valorificarea masei 
lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene menționate la Art. 1, 
potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Valorificarea masei lemnoase se realizează prin procedura de licitaţie publică, 
detaliată în Documentația de atribuire. 
 (3) Criteriul de atribuire al contractului de vânzare/cumpărare a masei lemnoase 
este ”prețul cel mai mare”/m3. 

 
Art.3 (1) Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei pentru valorificarea masei 

lemnoase din zona de siguranță a dumurilor județene menționate la Art. 1, de 90,00 
lei/m3. 
        (2) Se aprobă prețul de achiziționare a Documentației de atribuire în 
cuantum de 20 lei. 

 
Art.4 Se constituie comisia de evaluare și negociere a ofertelor, precum și 

comisia de soluționare a contestațiilor, potrivit art. 1, în următoarea componenţă: 
a) Comisia de evaluare și negociere a ofertelor : 

 Preşedinte (cu drept de vot):  
- Proca Gheorghe – Director Executiv DAP 

Membri:       
- Șelaru Gheorghe – Consilier DAP 
- Oancea Diana Geanina  – Consilier DAP 
- Cilă Lenuța – Referent de specialitate DAP 
- Pîrjolea Florian – Consilier DISP                                                                                                                                                                                                                                      

Membri de rezervă:  
- Mădularu Mariana – Consilier DAP 
- Fița Elena – Consilier DAP 

 
b) Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Preşedinte (cu drept de vot):  
- Preda Genina Mirela – Consilier juridic DAP 
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Membri : 
- Hristescu Marius  – Consilier DAP 
- Carmen Pamblică – Consilier juridic DAP                                           

Membri de rezervă:  
- Năstase Silvia Luminița – Consilier DAP 

 
 Art.5 Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, Direcției Achiziții și Patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, spre 
ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
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. 86  

din 05.09.2018 privind transmiterea unui tronson (str. Ţăndărei) din drumul județean  
DJ 212_ DN 21 – Chiscani - Mihai Bravu – Mihail Kogălniceanu - Fetești , aflat în  

domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, 
 în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetești 

 
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 15977/2019-P din 16.07.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 

 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 86 din 05.09.2018 privind transmiterea 
unui tronson (str. Ţăndărei) din drumul județean DJ 212_ DN 21 – Chiscani - Mihai Bravu – 
Mihail Kogălniceanu - Fetești , aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea 
Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetești; 
 - adresele nr. 7057 din 09.07.2019 și nr. 7247 sin 12.07.2019 ale Primăriei Municipiului 
Fetești; 
 - Raportul de specialitate nr. 16065/2019-H din 17.07.2019 al Direcţiei Achiziţii şi 
Patrimoniu; 

- Avizul nr.16779/2019-X din 29.07.2019 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Avizul nr.16788/2019-N din 29.07.2019 al Comisiei juridică, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a), art. 297 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul Administrativ; 
 - prevederile art. 866-870 din Codul civil; 
 - prevederile art. 7, art. 22, art. 22^1 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Regulamentului 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, 
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 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019privind Codul Administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.I Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.86 din 05.09.2018 privind transmiterea 

unui tronson (str. Ţăndărei) din drumul județean DJ 212_ DN 21 – Chiscani - Mihai Bravu – 
Mihail Kogălniceanu - Fetești , aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea 
Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetești, se 
modifică după cum urmează: 

 
 Articolul 1 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Art.1(2) Sectorul de drum menţionat la alin. 1 se identifică prin limitele sale, respectiv 

porţiunea cuprinsă între str. Câmpului și intersecţia cu DN 3B, în suprafață de 33.480 mp, 

aflată în intravilanul UAT Fetești, conform cărții funciare 27329.” 
  

 Art.II Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 86 din 05.09.2018 privind 
transmiterea unui tronson (str. Ţăndărei) din drumul județean DJ 212_ DN 21 – Chiscani - 
Mihai Bravu – Mihail Kogălniceanu - Fetești , aflat în domeniul public al Județului Ialomița și 
administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Fetești, se completează după cum urmează: 

 
 După alin. (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, respectiv alin. (3), cu 

următorul cuprins: 
”Art. 1 alin. (3) Dreptul de administrare asupra tronsonului din drumul județean 

prevăzut la alin. (1) se acordă pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii duratei 

acestuia prin hotărâre a consiliului județean.” 
  
 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 direcţiilor implicate din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi Consiliului Local al Municipiului Fetești, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

  

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

                                                                                                     
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian-Robert IONESCU 

 
 
 
 
Nr.96                                Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                       HAM 
Astăzi 31.07.2019                                       



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

 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea participării Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 

Ialomița la ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019” 
 
 

Consiliul Județean Ialomița,  
Având în vedere:  

 - Referatul de aprobare nr. 15806/2019-J din 15.07.2019 al Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița; 

 - Adresa nr. 1399 din 05.07.2019 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Ialomița înregistrată sub nr. 15175/2019-P din 05.07.2019; 

Examinând:  
- Raportul de specialitate nr. 15849/2019-P din 16.07.2019 al Direcției Achiziții și 

Patrimoniu;  
- Avizul nr.16787/2019-Z din29.07.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligații și incompatibilități;  
- Avizul nr. 16823/2019-N din 29.07.2019  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 și 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  
În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind 

Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
Art.1 Se aprobă participarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița 

la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019”. 
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Art.2 Se aprobă casarea unui autovehicul uzat din parcul auto propriu al Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, cu datele de identificare prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
 Art.3 Se aprobă achiziționarea de către Direcția Județeană de Evidență a 
Persoanelor Ialomița a unui autovehicul nou prin „Programul de stimulare a înnoirii 
Parcului auto național 2017-2019”. 
 
 Art.4(1) Valoarea finanțării solicitate este de 6.500 lei, reprezentând prima de 
casare corespunzătoare autovehiculului uzat. 
 (2) Diferența până la valoarea de achiziție a autovehiculului nou se asigură din 
sumele alocate prin bugetul propriu al județului Ialomița, pe anul 2019. 
 

Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării. 
 
  Art.6 Prin grija Secretarului județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, 
spre ducere la îndeplinire, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița și 
direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ialomița, urmând a fi publicată pe 
site-ul Consiliului Județean Ialomița.  

 
 

 PREŞEDINTE,  
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian-Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării 
Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2019 

 
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 16586/2019-F din 25.07.2019 al Președintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - adresa nr. 342 din 24.07.2017a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomiţa; 
 - Programul Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2019; 
 - Ghidul Solicitantului de finanţare nerambursabilă în cadrul Programul Judeţean 
de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2019; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 86 din 18.05.2018 privind 
aprobarea asocierii Județului Ialomița cu unele unități administrativ-teritoriale din 
județ în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița;  
 - Raportul  de specialitate nr. 16607/2019-D din 25.07.2019 al Direcţiei 
Coordonare Organizare ; 
 - Avizul nr. 16824/2019-B din 29.07.2019 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultura; 
 - Avizul nr. 16790/2019-J din 29.07.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1)şi (3), art. 92 alin. (1), art. 173       
alin.(1) lit. b) şi e), alin. (3) lit. d) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - 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, 
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 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării 
Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2019.  
 
 Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat privind finanțarea menționată la                     
art. 1) în forma şi conţinutul prezentate în anexa, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art. 3 Se împuterniceşte domnul Victor Moraru,  Preşedintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, să semneze Acordul de parteneriat  menţionat la art. 2), precum şi 
eventualele acte adiţionale la acesta. 
 
 Art. 4 Prezenta hotărâre produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE 
VICTOR MORARU 

 
 
 
 

Contrasemneazăpentru legalitate 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian-Robert IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.98               Rd./Oc. 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                       TGV 
Astăzi 31.07.2019                 2 ex. 

 















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

 

 

 

 

        

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 35/27.03.2019 privind 
aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare drum 

județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B)-Piersica-Bordușelu (ieșire 
localitate), km 35+400 - km 45+500” 

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 16579/2019-R din 25.07.2019 al Președintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35/27.03.2019 privind aprobarea 
Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare drum județean 
DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B)-Piersica-Bordușelu (ieșire localitate), km 
35+400 - km 45+500”; 

- Cartea Funciară nr. 22702 PAD; 
- adresa nr. 725/15.07.2019 a SC Intergroup Engineering SRL București; 
- Raportul de specialitate nr.16610/2019-N din 25.07.2019 al Direcției Investiții și 

Servicii Publice;   
 - Avizul nr.16780/2019-F din 29.07.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.91 din 31.07.2019 privind 
rectificarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2019; 
 -  prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-
2020;  
 - prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 
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- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, 
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35/27.03.2019 privind 
aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare drum 
județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B)-Piersica-Bordușelu (ieșire 
localitate), km 35+400 - km 45+500”, se modifică după cum urmează: 

 
1. În titlul, cuprinsul și anexa hotărârii, denumirea obiectivului de investiții se 

modifică din ”Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție 

DJ201B)-Piersica-Bordușelu (ieșire localitate), km 35+400 - km 45+500”  în 

”Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B)-Piersica-

Bordușelu (ieșire din localitate)”. 

 
Art.II Prin grija Secretarului Județului Ialomița, 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. 

 
 

PREȘEDINTE  
VICTOR MORARU 

 

 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul judeţului Ialomiţa 
Adrian-Robert IONESCU 
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H O T Ă R Â R E  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 36/27.03.2019 privind 
aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare drum 

județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B)-Piersica-Bordușelu (ieșire 
localitate), km 35+400 - km 45+500” 

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr.16587/2019-T din 25.07.2019 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 36/27.03.2019 privind aprobarea 
Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare drum județean 
DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B)-Piersica-Bordușelu (ieșire localitate), km 
35+400 - km 45+500”; 

- Cartea Funciară nr. 22702 PAD; 
- adresa nr. 725/15.07.2019 a SC Intergroup Engineering SRL București; 
- Raportul de specialitate nr.16611/2019-B din 25.07.2019 al Direcției Investiții și 

Servicii Publice;   
 - Avizul nr.16782/2019-H din 29.07.2019 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.91 din 31.07.2019 privind 
rectificarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2019; 
 -  prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-
2020;  
 - prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 
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- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.I Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 36/27.03.2019 privind 

aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare drum 
județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B)-Piersica-Bordușelu (ieșire 
localitate), km 35+400 - km 45+500”, se modifică după cum urmează: 

 
1. În titlul, cuprinsul și anexa hotărârii, denumirea obiectivului de investiții se 

modifică din ”Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție 

DJ201B)-Piersica-Bordușelu (ieșire localitate), km 35+400 - km 45+500”  în 

”Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B)-Piersica-

Bordușelu (ieșire din localitate)”. 

 
Art.II Prin grija Secretarului Județului Ialomița, 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. 

 
 

PREȘEDINTE  
VICTOR MORARU 

 
 
 

 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian-Robert IONESCU 
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