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EXP(INEKE DE MOTIW

lu proiectul de hotdrfire privind completarea anuei nr. 1 la Hotdrdrea Consiliului

rudilean lalomila nn3g/i0.0s.2014 privind aprob&rea usocieriiiudelului lalomita cu

percoaneiuriate romdnein vedereaftnanldrii Si realizdriitn comun a unor

acliuni/proiecte de interes judelean, nalional Si internalional

proiectul de hotdrdre propune completarea anexei nr. I la Hotdrdrea Consiliului

Judelean lalomilo nr.38/2a.-os.zotq privind aprobarea asacierii iudelului Ialomila cu

persoane juridi'ce romdne in vederea finanldrii gi realizdrii in comun a unor
-acliuni/proiecte 

de interes judelean, nalional Si internalional'
prin actul administrativ de autoritate aprobat de plenul Consiliului Judelean

Ialomila din luna mai 2a14, a fost reglementat cadru iuridic pentru promovarea si

dezvoltarea raporturilor interactiie cu dtfutte entitdli juridice, tn domenii cumr fi culturd,

educalie, tineret, asistenld sociald pentru grupur! dezwantaiate, mediu, sport. In acest

sens, aufost perfectate un numdr de'11 contracte de asociere prin care s-au pus in valoare,

prin parteneriat si finanlare parliald din bugetul iudelului lalomila, o serie de activitdli tn

domeniile de activitate amintite. Toate proiectele/acliunile se integreazd obiectivelor

strategice generale qi specifice ale Consiliului Judelean lalomi[a, sunt de interes iudelean,

regional, nalional sau internalional si asigurd creEterea vizibilitdtrii activitd{ilor gi

acliunilor Consiliului Judelean lalomila conturate in Strategia de demoltare

a judelului lalomila.
Inspectoraiut $colar Judelean lalomifa, prin adresa nr. 5428 din A7.07-2014, ftce

cunoscut'faptul cd sub directa sa coordonare, se va desfi;ura la Slobozia, tn perioada 28-

3I iulie 2014, Concursul Nalional de Referate ;i Comunicdri $titnytfice ale elevilor din

tnvdldmdntului liceal, la diiciptina istorie, manifestare educalionald ce se tnscrie in

calendarul Concursurilor Na[ionale^$colare aprobate de cdtre Ministerul Educaliei

Nalionale in anul;colar 2U3:2014. in acest sens, se propune realizarea unui parteneriat

tntre Inspectoratul $colar Jude{ean Ialomila si iudelul lalomila, parteneriat prin care sd se

asigure-bo* desfiqurare a concursului, inclusiv prin contribulia de 10.000 lei din bugetul

judelului lalomifa.
Avdnd in vedere preocuparea constantd a Consiliului Judelean lalomila Si a

instituliilor de culturd dii subor-dine, de a evidenlia Si a pune tn valoare trecutul istoric al

Bdrdganului, aducerea in atenlia publicului a monumentelor istorice, a a;ezdrilor



fi sit-urilor arheologice din judelul nostru tn cadrul amplului parteneriat cultural
"Ialomila din totdeauna pentru totdeauna" considerdm cd se impune suslinerea financiard
a acestui proiect tn des/d;urarea cdruia vor fi prezentate Si teme de istorie locald.

in vederea concretizdrii raportului juridic de asociere, enexe nr. I la hotdrdrea
Consiliului Judelean lalomila nr.38/20.05.2014 se vq completa pentru domeniul "educalie"
tn sensul solicitdrii Inspectoratului $colar Judelean lalomila, astfel tncdt pdrlile sd
beneficieze de cadrul juridic necesar pedectdrii contractului de asociere.

Constatdnd cd proiectul de hotdrdre tndeplineSte condiliile de oportunitate,
necesitate Si legalitate, propunem Consiliului Judelean Ialomila adoptarea lui tn forma Si
c onlinutul pr ez ent at e.
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