CONSILIUL JUDEÞEAN IALOMIÞA

RAPORTUL
preºedintelui Consiliului Judeþean Ialomiþa privind
modul de îndeplinire a atribuþiilor proprii ºi a hotãrârilor
Consiliului Judeþean Ialomiþa în perioada iulie 2004 - octombrie 2005
Prezentarea raportului privind modul de îndeplinire a atribuþiilor proprii preºedintelui
Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi a hotãrârilor adoptate de consiliu în perioada iulie 2004 octombrie 2005 înseamnã realizarea în fapt a unei cerinþe expres formulatã în art.116, lit. l din
Legea nr.215/2001 a administraþiei publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, dar
ºi o modalitate de a asigura controlul public asupra capacitãþii autoritãþii pe care o reprezentãm de
a gestiona ºi soluþiona problematica specificã judeþului în deplinã legalitate ºi în interesul
cetãþeanului ºi al comunitãþii locale.
Raportul este structurat pe principalele atribuþii ce trebuie îndeplinite de preºedinte ºi
urmãreºte analiza atentã a activitãþii ºi a performanþelor atinse de administraþia publicã judeþeanã,
în contextul ºi în concordanþã cu îndeplinirea obiectivelor generale ºi specifice ale instituþiei .
Ca strategie, þinând seama de analiza diagnostic a stãrii judeþului Ialomiþa din Strategia de
dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia încã de la începutul mandatului actualului Consiliu Judeþean
ºi al investirii mele ca preºedinte al Consiliului Judeþean Ialomiþa am procedat la :
!
realizarea unei analize diagnostic a situaþiei existente la nivelul administraþiei publice
judeþene, care a cuprins: resursele umane, patrimoniul, programele de investiþii,
instituþiile ºi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa, situaþia
financiarã, proiectele ºi parteneriatele derulate ºi în derulare, litigiile. Sinteza
materialului de analizã a fost transmisã pe suport electronic fiecãrei formaþiuni politice
reprezentatã în Consiliul Judeþean Ialomiþa;
!
formularea unor obiective concrete, cuantificabile ºi integrate viziunii pe termen mediu ºi
lung, prevãzutã în Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia ºi având
urmãtoarele prioritãþi: modernizarea drumurilor judeþene, reabilitarea infrastructurii
pentru sãnãtate, îmbunãtãþirea asistenþei sociale, sprijinirea dezvoltãrii durabile a
localitãþilor judeþului Ialomiþa, prin mobilizarea surselor disponibile din bugetul
propriu al judeþului, precum ºi accesarea fondurilor europene nerambursabile,
contractarea de împrumuturi ºi promovarea parteneriatelor;
!
compatibilizarea structurii, activitãþii ºi acþiunilor Consiliului Judeþean Ialomiþa cu
normele ºi standardele europene, pentru a atrage ºi utiliza eficient ºi în folosul
comunitãþii fondurile financiare europene;
!
asigurarea condiþiilor pentru promovarea managementului public performant, orientat
spre rezultate ºi bazat pe responsabilitate, eficienþã, eficacitate ºi calitate a serviciilor
publice, pe transparenþã decizionalã ºi respect faþã de cetãþean.
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Pe suportul acestei analize ºi a dezbaterilor din consiliul judeþean, direcþiile de acþiune au
vizat: crearea unor structuri funcþionale, extinderea portofoliului de proiecte pentru participarea la
atragerea de fonduri de coeziune, care sã acopere nevoile judeþului pentru diferite activitãþi,
extinderea alocãrii resurselor pe bazã de programe, responsabilizarea autoritãþilor publice în
promovarea economiei la nivel local ºi gãsirea mecanismelor de creºtere economicã localã,
acordarea de asistenþã tehnicã de specialitate pentru autoritãþile administraþiei publice din
municipiile, oraºele ºi comunele judeþului, evaluarea sistematicã a veniturilor ºi cheltuielilor
publice ºi întãrirea controlului gestionãrii fondurilor publice, menþinerea relaþiilor de colaborare
internã ºi externã din domeniul guvernãrii locale.

1. Respectarea prevederilor Constituþiei României, a legilor, a decretelor
Preºedintelui României, a hotãrârilor ºi ordonanþelor Guvernului,
a hotãrârilor Consiliului Judeþean ºi a altor acte normative
Potrivit art. 116, alin.1, lit.a) din Legea nr.215/2001, una din atribuþiile de bazã ale
preºedintelui Consiliului Judeþean este “asigurarea respectãrii prevederilor Constituþiei
României, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preºedintelui României, a hotãrârilor ºi
ordonanþelor Guvernului, a hotãrârilor Consiliului Judeþean ºi a altor acte normative”.
Pentru preºedinte ºi pentru Consiliul Judeþean Ialomiþa respectarea ºi aplicarea legii au fost
ºi rãmân o coordonatã esenþialã a activitãþii, care presupune operativitate în asimilarea noilor
norme ºi aplicarea lor în activitatea curentã. Aceastã activitate este cu atât mai importantã cu cât
traversãm o perioadã caracterizatã printr-un ritm de legiferare accelerat, uneori contradictoriu ºi
necorelat, care n-a simplificat procedurile administrative, ci le-a birocratizat ºi a creat conflicte de
competenþe ºi autoritate.
De asemenea, prin promovarea permanentã a principiilor de legalitate, transparenþã,
adaptabilitate ºi eficienþã în elaborarea, susþinerea ºi aplicarea actelor normative am demonstrat
capacitatea administraþiei publice judeþene de lua decizii administrative operative, corecte ºi
coerente.
În perioada raportatã, în aplicarea legii, Consiliul Judeþean Ialomiþa a adoptat 137 de
hotãrâri, iar preºedintele Consiliului Judeþean a emis 445 de dispoziþii.
Sintetic ºi structural, hotãrârile adoptate ºi dispoziþiile emise în intervalul de timp iulie
2004 - octombrie 2005, conform tabelului de la pagina 3.
Hotãrârile ºi dispoziþiile au fost adoptate ºi emise în strânsã concordanþã cu prevederile
legale în materie ºi , prin direcþiile de specialitate, au fost duse la îndeplinire.
Pentru a urmãri modul de îndeplinire a atribuþiilor proprii ºi a hotãrârilor Consiliului
Judeþean Ialomiþa, în activitatea curentã am optat pentru întâlniri sãptãmânale cu vicepreºedinþii,
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secretarul general al judeþului, directorii executivi ºi directorii executivi adjuncþi ai direcþiilor de
specialitate din cadrul aparatului propriu. În acelaºi timp, în cadrul acestor întâlniri, s-au analizat
situaþiile operative sãptãmânale ºi activitatea instituþiilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeþean Ialomiþa.
Nr.
crt.
1

2

3
4

5

2004

SPECIFICAÞII

Nr. ºedinþe
51
51
50
1
50
27
50
19
4
9
2
2
1
2
2
3
6
224

Total hotãrâri Consiliul Judeþean Ialomiþa
1.1. propuse
1.2. adoptate
1.3. amânate
1.4. respinse
Hotãrâri supuse controlului de legalitate
1.1. propuse
1.2. adoptate
Hotãrâri cu caracter normativ
Structura tematicã a hotãrârilor
4.1. organizarea ºi funcþionarea C.J.
4.2. actualizãri comisii ºi comandamente
4.3. bugete
4.4. împrumuturi
4.5. taxe,tarife, preþuri
4.6. propuse
4.7. organigrame
4.8. administrarea domeniului public ºi privat
4.9. aprobãri documentaþii tehnice
4.10. asocieri, cooperãri, convenþii, cofinanþãri
4.11. arii de protecþie avifaunisticã
4.12. alte hotãrâri
Dispoziþii ale preºedintelui C.J.

%
100
100
98
2
100
54
100
38
8
18
4
4
2
4
4
6
12
100

2005
Nr. ºedinþe
89
89
87
1
1
87
38
87
15
11
10
1
3
2
10
6
7
1
2
19
100

%
100
100
98
1
1
100
44
100
17
13
12
1
3
2
12
7
8
1
2
22
100

Tot în contextul respectãrii legalitãþii, trebuie sã arãtãm cã actele noastre de autoritate au
fost prezentate Instituþiei Prefectului judeþului Ialomiþa în vederea exercitãrii controlului de
legalitate, constatându-se cã hotãrârile au fost legale ºi nu s-a impus reanalizarea lor sau
atacarea în instanþa de contencios administrativ.
De asemenea, activitatea fiecãrui compartiment de specialitate ºi a fiecãrui funcþionar
public a fost circumscrisã respectãrii prevederilor Constituþiei României, punerii în aplicare a
legilor, a decretelor prezidenþiale, a hotãrârilor ºi ordonanþelor Guvernului, a hotãrârilor
Consiliului Judeþean ºi a altor acte normative, prin îndeplinirea cu profesionalism, imparþialitate ºi
în conformitate cu legea a îndatoririlor de serviciu. Faptul cã nu s-au înregistrat în aceastã perioadã
reclamaþii administrative sau plângeri în instanþã dovedeºte cã activitatea instituþiei s-a desfãºurat
în litera ºi spiritul legii.
Un alt element pe care trebuie sã îl relevãm este cel care priveºte participarea la
perfecþionarea cadrului legislativ din domeniul administraþiei publice. Din nevoia de a contribui la
eliminarea unor prevederi confuze ºi generatoare de interpretãri contradictorii au fost transmise în
perioada raportatã aproape 200 de propuneri de modificare ºi armonizare a legislaþiei în domenii
privind : legea administraþiei publice locale (37 propuneri), statutul funcþionarilor publici (22),
legea finanþelor publice locale (23), regimul salarizãrii (16), legislaþia regiunilor de dezvoltare
(12), legislaþia serviciilor publice comunitare pentru situaþii de urgenþã (9) ºi cea pentru evidenþa
persoanelor (8), legislaþia privind protecþia socialã (11), legislaþia electoralã (11) ºi altele. Din
pãcate, de prea puþine ori propunerile s-au regãsit în legislaþia modificatã, deºi ele se fundamentau
pe disfuncþionalitãþile sesizate direct în procesul de aplicare a legislaþiei.
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2. Conducerea activitãþii Consiliului Judeþean Ialomiþa
Ca autoritate deliberativã, Consiliul Judeþean Ialomiþa este compus din 31 de consilieri,
care, la constituire aparþineau urmãtoarelor partide politice : Partidul Social Democrat 15,
Partidul Democrat 7, Partidul Naþional Liberal 7 ºi Partidul România Mare 2. Din anul 2005,
domnul consilier judeþean Mihai Emilian, ales pe listele PNL a optat pentru calitatea de consilier
independent.
Componenþa nominalã a Consiliului Judeþean Ialomiþa s-a modificat datoritã încetãrii de
drept a calitãþii de consilier judeþean pe motive de incompatibilitate sau demisie, în zece cazuri
(5 PSD, 1 PD, 4 PNL). În locul lor au fost validaþi supleanþii înscriºi pe listele electorale ale
partidelor politice reprezentate în Consiliul Judeþean Ialomiþa.

Nr.
SPECIFICAÞII
crt.
1. Total consilieri judeþeni
2. Numãr mandate încetate
- incompatibilitate
d.c.
- demisie
3. Numãr supleanþi validaþi

Total

PSD

PD

PNL

PRM

31
10
9
1
10

15
5
4
1
5

7
4
4
4

7
1
1
1

2
-

În perioada raportatã, Consiliul Judeþean Ialomiþa s-a întrunit în 14 ºedinþe, din care 9
ordinare ºi 5 extraordinare, iar comisiile de specialitate în 59 de ºedinþe:

Nr.
crt.

2004

SPECIFICAÞII

Nr. ºedinþe
1 Total ºedinþe Consiliul Judeþean Ialomiþa
7
1.1. ordinare
4
3
1.2. extraordinare
21
2 Total ºedinþe comisii de specialitate
5
2.1. comisia juridicã
5
2.2. comisia economico-financiarã
4
2.3. comisia de urbanism
2
2.4. comisia de învãþãmânt
5
2.5. comisia de culturã

%
100
57
43
100
24
24
17
11
24

2005
Nr. ºedinþe
%
7
100
5
71
2
29
38
100
9
24
7
18
6
16
8
21
8
21

Au fost respectate condiþiile legale de convocare a Consiliului Judeþean, de asigurare a
publicitãþii ordinii de zi, de întrunire a cvorumului necesar si de exercitare a votului.
De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, preºedintele Consiliului
Judeþean Ialomiþa ºi-a exercitat atribuþiile de întocmire a proiectului ordinii de zi a ºedinþelor de
consiliu ordinare sau extraordinare, de asigurare a publicitãþii ei, de conducere a ºedinþelor. Au fost
dispuse toate mãsurile necesare pentru ca lucrãrile Consiliului Judeþean sã fie pregãtite ºi sã se
desfãºoare în condiþii optime, reuºindu-se, în cele mai multe cazuri, ca mapele de ºedinþã sã fie
transmise în timp util consilierilor judeþeni pentru a da posibilitatea formulãrii de amendamente.
La întocmirea proiectului ordinii de zi s-a þinut cont de prioritãþile fiecãrei perioade ºi de
problemele specifice autoritãþii administraþiei publice judeþene care trebuie reglementate prin
hotãrâri de consiliu.
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Dispoziþiile de convocare a ºedinþelor au respectat
termenele prevãzute de lege ºi au fost publicate în presa
localã ºi inserate pe site-ul Consiliului Judeþean
www.cicnet.ro, în aºa fel încât cetãþenii sã fie informaþi
asupra datei, orei ºi locului de desfãºurare a ºedinþelor, a
tematicii puse în dezbatere ºi a caracterului public al
acestora.
ªedinþele Consiliului Judeþean Ialomiþa au fost
conduse de preºedinte, cu respectarea prevederilor din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Consiliului
Judeþean Ialomiþa .
Proiectele de hotãrâri au fost dezbãtute dupã ce au
primit avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeþean ºi au fost însoþite de rapoartele
direcþiilor de resort din aparatul propriu de specialitate.
De asemenea, pentru cele 65 de hotãrâri cu caracter
normativ s-au aplicat ºi respectat prevederile Legii nr. 52/
2003 privind transparenþa decizionalã în administraþia
publicã. Deºi pentru stimularea participãrii cetãþenilor ºi a
asociaþiilor legal constituite la elaborarea actelor normative
supuse dezbaterii Consiliului Judeþean Ialomiþa s-au folosit
diferite mijloace (anunþul în presa localã, site-ul instituþiei,
transmiterea proiectelor de hotãrâre ºi a documentelor de
fundamentare la asociaþii legal constituite, afiºarea în
Centrul de Informaþii pentru Cetãþeni, fluturaºi
promoþionali), totuºi reacþia opiniei publice a lipsit cu
desãvârºire!
Aplicarea Regulamentului de organizare ºi
funcþionare aprobat a asigurat operativitate, legalitate ºi
coerenþã în activitatea Consiliului Judeþean. Dezbaterile din
Consiliul Judeþean Ialomiþa au dovedit cã atribuþiile ce-i
revin sunt privite cu responsabilitate, înþelegându-se cã,
dincolo de opiniile uneori contradictorii ºi inerentele
intervenþii determinate politic, trebuie sã primeze
consolidarea democraþiei locale.
Prezenþa consilierilor la ºedinþe a fost foarte bunã ºi a
fãcut sã nu avem cazuri de reprogramare a unor ºedinþe. Nu
s-au înregistrat abateri sãvârºite de consilierii judeþeni ºi, în
consecinþã , nu s-au aplicat mãsuri sancþionatorii.
S-a asigurat cadrul legal ca orice consilier judeþean sã
adreseze întrebãri preºedintelui, vicepreºedinþilor,
secretarului general al judeþului, celorlalþi consilieri ºi
directorilor executivi ai direcþiilor de specialitate din
aparatul propriu, rãspunsurile fiind date pe loc în majoritatea
cazurilor.
ªedinþele Consiliului Judeþean au fost publice.
Reprezentanþi ai Instituþiei Prefectului judeþului
Ialomiþa, parlamentari din judeþ, invitaþi ºi reprezentanþii
acreditaþi din mass-media localã au fost prezenþi la ºedinþele
de consiliu.
A fost sprijinitã ºi activitatea celor 5 comisii de
specialitate ale Consiliului Judeþean Ialomiþa: comisia
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juridicã ºi disciplinã, comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului, agriculturã ºi dezvoltare
regionalã, comisia economico-financiarã, protecþia mediului ºi turism, comisia pentru culturã,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilã ºi relaþii externe, comisia pentru învãþãmânt, muncã,
sãnãtate, familie ºi asistenþã socialã.
Înaintea fiecãrei ºedinþe de consiliu, comisiile de specialitate s-au întrunit pentru a analiza
ºi aviza proiectele de hotãrâre din domeniul lor de activitate. Rolul sporit care le-a fost atribuit prin
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi documentele de
informare prompt puse la dispoziþie a determinat o activitate mai intensã a comisiilor ºi implicarea
lor mai activã în fundamentarea hotãrârilor. La sugestia presei locale s-a îmbunãtãþit modalitatea
de informare asupra documentelor supuse dezbaterii în Consiliul Judeþean, într-un timp suficient
pentru o analizã profundã asupra consecinþelor respectivelor hotãrâri.
Funcþioneazã, de asemenea, comisia de validare, care a asigurat respectarea cadrului de
legalitate în toate cazurile în care a fost necesarã întrunirea ei.
În aplicarea art. 8 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor locali, consilierilor
judeþeni li s-au înmânat în anul 2005 legitimaþii ºi semnul distinctiv al calitãþii de reprezentanþi
aleºi ai colectivitãþii judeþene.

3. CONDUCEREA APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE
AL CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA
Îndeplinirea atribuþiilor Consiliului Judeþean Ialomiþa de autoritate a administraþiei publice
locale se face prin aparatul propriu de specialitate, a cãrui coordonare, îndrumare ºi control se
asigurã de preºedintele consiliului sau, prin delegare de competenþe legale, de cãtre vicepreºedinþi
ºi secretarul general al judeþului.
În perioada raportatã, aparatul propriu al Consiliului Judeþean Ialomiþa a fost organizat în
trei direcþii de specialitate, structurate, la rândul lor, în servicii, birouri ºi compartimente ºi o
structurã de audit intern subordonatã direct preºedintelui. Organigrama a fost aprobatã anual prin
hotãrâre a Consiliului Judeþean Ialomiþa.
Pentru realizarea competenþelor ce revin Consiliului Judeþean, aparatul propriu realizeazã
activitãþi de aplicare ºi executare a normelor legale, a hotãrârilor consiliului ºi a dispoziþiilor emise
de preºedinte, întocmeºte studii, prognoze, programe, rapoarte, referate, note ºi alte documente pe
care se fundamenteazã procesul decizional în instituþie, acordã, la cerere, asistenþã tehnicã,
juridicã, economicã ºi financiarã sau de altã naturã autoritãþilor administraþiei publice locale ºi
instituþiilor de sub autoritatea Consiliului Judeþean ºi desfãºoarã activitãþi de îndrumare ºi control
în condiþiile legii ºi ale propriului regulament de organizare ºi funcþionare.
Prin conducerea, coordonarea ºi controlul aparatului propriu de specialitate, preºedintele
îºi îndeplineºte o parte din atribuþiile prevãzute de legislaþia în vigoare: exercitã funcþia de
ordonator principal de credite, asigurã întocmirea bugetului propriu al judeþului ºi a contului de
încheiere a exerciþiului bugetar, gestioneazã resursele umane, emite avizele, acordurile ºi
autorizaþiile date în competenþa sa prin lege, acordã asistenþã de specialitate autoritãþilor
administraþiei publice din municipii, oraºe ºi comune, la solicitarea acestora ºi altele.
3.1. Îndeplinirea atribuþiilor de ordonator principal de credite
Creºterea autonomiei locale ºi accelerarea procesului de descentralizare a unor servicii ºi
competenþe a accentuat importanþa deciziilor financiare pe care trebuie sã le ia Consiliul Judeþean
ºi preºedintele acestuia, ca ordonator principal de credite.
Înþelegând cã bugetul este instrumentul principal prin care administraþia localã produce
schimbãri ºi dezvoltare durabilã, Consiliul Judeþean Ialomiþa a promovat o politicã bugetarã ºi
decizii financiare judicios elaborate, care sã realizeze echilibrul între obiective, resurse ºi rezultate.

6

Strategia bugetarã a fost deschisã ºi transparentã, prin dezbaterea publicã a proiectelor de
buget ºi a contului anual de execuþie bugetarã, cu prilejul aprobãrii acestora ºi asigurarea
publicitãþii necesare.
Prin direcþia de specialitate - Direcþia de buget finanþe - preºedintele Consiliului Judeþean a
asigurat întocmirea proiectului bugetului propriu al judeþului ºi a contului de încheiere a exerciþiului
bugetar ºi le-a supus aprobãrii Consiliului Judeþean, în condiþiile ºi la termenele prevãzute de lege.
Veniturile ºi cheltuielile bugetare au fost aprobate pe surse de provenienþã ºi, respectiv, pe
categorii de cheltuieli, grupate dupã natura economicã ºi destinaþia lor, potrivit clasificaþiei bugetare.
Fundamentarea bugetului judeþean s-a fãcut prin constatarea ºi evaluarea materiei
impozabile ºi a bazei de impozitare, evaluarea veniturilor proprii ºi corelarea lor cu posibilitãþile
reale de încasare, asigurarea cheltuielilor necesare funcþionãrii administraþiei judeþene ºi locale ºi
realizarea obiectivelor ºi programelor propuse, cu menþinerea echilibrului financiar.
Întocmirea proiectului de buget s-a fãcut prin consultarea primarilor din judeþ, aplicarea
criteriilor prevãzute de lege la repartizarea sumelor de echilibrare ºi cu asistenþa de specialitate a
Direcþiei Generale a Finanþelor Publice Ialomiþa.
Au fost promovate în aceastã perioadã 19 hotãrâri referitoare la buget sau, când a fost
cazul, de rectificare a bugetului iniþial. Preºedintele a emis dispoziþii pentru repartizarea pe
trimestre a bugetului sau efectuarea de virãri de credite. Apreciem cã alocarea de credite a asigurat
funcþionarea autoritãþilor administraþiei publice locale fãrã dereglãri majore de ordin financiar, cã
tot mai multe consilii locale înþeleg importanþa sporirii veniturilor proprii si gãsirea de surse
alternative de finanþare pentru obiectivele care sã aducã dezvoltarea durabilã a comunitãþilor
ialomiþene.
Exercitarea atribuþiei preºedintelui Consiliului Judeþean de ordonator principal de credite a
însemnat angajarea, lichidarea ºi ordonanþarea cheltuielilor în limita prevederilor ºi destinaþiilor
aprobate, urmãrirea realizãrii veniturilor proprii, aplicarea unei bune gestiuni financiare,
urmãrirea organizãrii ºi þinerii la zi a contabilitãþii ºi prezentarea la timp a situaþiilor financiare,
asigurarea integritãþii patrimoniului public ºi privat al judeþului ºi administrarea sa eficientã,
organizarea sistemului de achiziþii publice ºi altele.
Angajarea cheltuielilor s-a fãcut cu viza prealabilã de control financiar preventiv intern.
Periodic s-a analizat utilizarea creditelor bugetare, iar prin compartimentul de audit intern s-a
asigurat examinarea legalitãþii, realitãþii, regularitãþii, conformitãþii ºi exactitãþii operaþiunilor,
pentru a se identifica erorile, risipa sau gestiunea defectuoasã ºi a se întreprinde mãsuri operative
de înlãturare a lor.
De asemenea, toate bunurile aparþinând domeniului public ºi privat al judeþului Ialomiþa au
fost supuse inventarierii anuale, atât în anul 2004, cât ºi în anul 2005, rezultatul inventarierilor
fiind valorificat în conformitate cu prevederile legale. Odatã cu aprobarea contului de încheiere a
exerciþiului bugetar pe anul 2004 am fãcut referire ºi la inventarierea patrimoniului.
Activitatea financiarã din anul 2004 a fost controlatã de Camera de Conturi Ialomiþa fãrã a
se constata abateri de la normele gestiunii publice. Prin raportul înaintat sub nr 158/84/20.10.2005
Camera de Conturi Ialomiþa a dat descãrcare de gestiune pentru exerciþiul financiar din anul 2004.
În anul 2004 bugetul propriu al judeþului Ialomiþa a inclus resurse prin care a fost asiguratã
finanþarea activitãþilor ºi acþiunilor aflate în competenta sa, respectiv: susþinerea programelor de
dezvoltare regionalã, asistenþa socialã ºi învãþãmântul special (Direcþia Generalã pentru Protecþia
Drepturilor Copilului ºi Direcþia Judeþeanã de Asistenþã Socialã), acþiuni privind învãþãmântul
gimnazial ºi primar (“lapte ºi corn”), acþiuni culturale (prin instituþiile de culturã subordonate) ºi
susþinerea cultelor religioase, acþiuni privind agricultura ºi silvicultura (Direcþia Judeþeanã pentru
Protecþia Plantelor ºi Oficiul Judeþean de Consultanþã Agricolã), întreþinerea drumurilor ºi
podurilor judeþene, finanþarea activitãþilor de funcþionare ale Centrului Militar Judeþean ºi ale
Inspectoratului Protecþiei Civile, precum ºi finanþarea activitãþilor autoritãþii publice judeþene.
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Sinteza execuþiei bugetare pentru exerciþiul financiar 2004 se prezintã dupã cum urmeazã:

Din analiza execuþiei bugetare pe anul 2004, la partea de venituri, se remarcã menþinerea în
continuare a dependenþei bugetului judeþului Ialomiþa de resursele prelevate din bugetul de stat de
peste 90%, structura veniturilor proprii fiind limitatã prin actele normative ce reglementeazã
veniturile proprii ale judeþelor. Trebuie sã arãtãm cu onestitate cã, chiar dacã lipsa fondurilor
bugetare este realã, totuºi nu am reuºit sã responsabilizãm mai mult autoritãþile administraþiei
publice locale ºi instituþiile publice de sub autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa în gãsirea ºi
atragerea de resurse alternative care sã susþinã ºi
întãreascã autonomia financiarã a localitãþilor
EXECUÞIE 2004
ialomiþene.
În ceea ce priveºte cheltuielile, în anul 2004,
ele au atins aproape 30 milioane lei RON. Din
acest total 44,35 % au fost destinate asistenþei
sociale ºi protecþiei copilului, 14,61%
reabilitãrii infrastructurii judeþene de transport
rutier, 12,61 % pentru învãþãmânt, 10,33 %
instituþiilor de culturã de sub autoritatea
Consiliului Judeþean Ialomiþa, 7,85 % bugetului
propriu, iar diferenþa altor capitole de cheltuieli.
Ierarhizarea cheltuielilor corespunde
prioritãþilor stabilite de Consiliul Judeþean
Ialomiþa pentru anul 2004.
Reprezentarea graficã realizatã pe acþiuni ºi
instituþii finanþate în anul 2004 reliefeazã în
acelaºi timp prioritãþile politicii financiare din
anul 2005.
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Efortul investiþional din anul 2004 a vizat în principal susþinerea programelor ºi proiectelor
de dezvoltare regionalã ( peste 1,9 milioane lei RON), a proiectelor sociale de al Balaciu, Slobozia,
Fierbinþi (aproape 280 mii lei RON), a capitolului de servicii ºi dezvoltare publicã ( peste 207 mii
lei) ºi a altor cheltuieli de capital.
Fondul de rulment disponibil în anul 2004 a fost direcþionat cãtre sectorul investiþional,
fiind asiguratã o parte din cofinanþarea la cele douã mari proiecte de infrastructurã localã Amara ºi
Þãndarei (370.600 lei RON) ºi finanþarea a doua obiective la Spitalul Judeþean de Urgenþã
Slobozia.
In anul financiar 2005 se deruleazã un buget aprobat la un nivel de 34.124.890 lei (RON),
care asigurã, în principal, finanþarea activitãþilor ºi acþiunilor regãsite ºi în anul financiar 2004,
programele fiind continuate, unele dintre ele fiind finalizate, iar altele în curs de executare pânã la
finele anului sau cu etape de executare în anii 2006 2007.
Sinteza execuþiei bugetare pentru exerciþiul financiar 2005 se prezintã dupã cum urmeazã:

7,97 % Autoritãþi publice
3,7 % Venituri proprii

12,42 % Învãþãmânt

23,70 % Alte surse

11,31 % Culturã ºi artã

15,99 % Transporturi
ºi comunicaþii
1,18 % Agricultura ºi
silvicultura

72,53 % Prelevãri buget de stat

50,32 % Asistenþã socialã

0,81 % Alte acþiuni
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Construcþia bugetului pe anul 2005 s-a fãcut pe ideea asigurãrii continuitãþii acþiunilor din
anul anterior, în aºa fel încât pe termen mediu ºi lung sã putem rezolva problemele din domeniile
prioritare.
Întrucât existã un decalaj evident între necesarul de resurse financiare al judeþului ºi
posibilitatea de acoperire a lui, iar presiunea cererii de resurse asupra bugetelor locale este în
continuã creºtere, în timp ce alocaþiile se dovedesc insuficiente pentru realizarea a tot ceea ce neam propus, Consiliul Judeþean Ialomiþa ºi consiliile locale municipale, orãºeneºti ºi comunale au
înþeles cã managementul public modern impune gãsirea de soluþii alternative de finanþare, iar , ca
practicã, se poate apela la accesarea împrumuturilor interne sau externe ºi promovarea
parteneriatelor, care sã permitã finanþarea acelor proiecte care pot sã aducã dezvoltarea
economico-socialã durabilã a fiecãrei comunitãþi locale ºi pe ansamblul judeþului.
Trebuie sã scoatem în evidenþã faptul cã anul 2005 aduce o premierã în administrarea
fondurilor judeþene, în sensul contractãrii un împrumut intern de 4 milioane lei RON
destinat realizãrii proiectului de reabilitare a celor 8 km ai DJ 101 Dridu - Jilavele.
Pentru cheltuielile de capital, în anul 2005 sunt prevederi bugetare de aproape 6.400.000 lei
RON, din care 1.052.000 lei RON din bugetul local, aproape 3.258 .000 lei RON din bugetul
fondurilor evidenþiate în afara bugetului local ºi 2.000.000 lei RON din bugetul împrumuturilor
externe ºi interne.
Dupã destinaþia lor, fondurile pentru investiþii sunt alocate pentru drumuri ºi poduri
(3.750.000 lei RON), 2.017.700 lei RON pentru realizarea proiectelor de asistenþã socialã,
290.000 lei RON pentru susþinerea programelor de dezvoltare regionalã, iar restul pentru alte
acþiuni economice.
3.2. Îndeplinirea atribuþiilor privind gestionarea resurselor umane
O altã atribuþie importantã a preºedintelui Consiliului Judeþean priveºte gestionarea
resurselor umane, atât pentru activitatea proprie, cât ºi pentru activitatea instituþiilor de interes
judeþean de sub autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa.
Managementul resurselor umane a fost înteles ºi privit ca unul din cele mai importante
instrumente strategice pentru îndeplinirea reformei în administratia publicã localã.
Ca reguli generale pe care le-am aplicat în gestionarea resurselor umane sunt de reþinut:
- organigramele, numãrul de posturi ºi statele de funcþii au fost aprobate prin hotarâri ale
Consiliului Judeþean, atât pentru aparatul propriu de specialitate, cât ºi pentru instituþiile ºi
serviciile publice judeþene de sub autoritatea sa;
- stabilirea numãrului de posturi a avut în vedere cadrul legal existent în materie, cât ºi
încadrarea în resursele bugetare alocate;
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-selecþia ºi încadrarea personalului s-a fãcut pe bazã de concurs, dar trebuie sã arãtãm cã
procedurile legale existente în materie de avizare a organizãrii ºi desfãºurãrii concursurilor sunt
birocratice, aduc atingere principiului descentralizãrii deciziei în domeniu ºi au condus la blocarea
posturilor vacante. Concursurile organizate a arãtat lipsa de atractivitate a posturilor de execuþie
pentru cei cu o bunã pregatire profesionalã. Salariile mici, riscurile generate de situaþii confuze în
care factorul politic joacã un anume rol ºi oferta mai bunã a altor domenii, fac dificilã predicþiile în
aceastã problemã;
- perfecþionarea profesionalã a angajaþilor s-a fãcut pe bazã de program anual ºi în limita
sumelor aprobate prin buget cu asemenea destinaþie. În semestrul II 2004, un numãr de 40
funcþionari au urmat cursuri de instruire în vederea obþinerii Permisului european de conducere a
computerului ECDL, iar 4 funcþionari de conducere au absolvit cursul postuniversitar
“Managementul administraþiei publice locale”. În anul 2005 procesul de perfecþionare
profesionalã a cuprins un numãr de 60 funcþionari publici, care au participat la cursurile
“Managementul ciclului de proiect” ºi “Reforma în administraþia publicã în contextul integrãrii în
Uniunea Europeanã”, în timp ce 3 funcþionari publici au urmat cursul de master cu tema
“Managementul prin proiecte”;
- micºorarea fluctuaþiei de personal din aparatul propriu de specialitate al Consiliului
Judeþean, care este determinatã de grila de salarizare micã în comparaþie cu cea oferitã de sectorul
privat ºi chiar de instituþii publice asemãnãtoare, cum este Instituþia Prefectului;
- a fost menþinut numãrul de posturi, în condiþiile în care Consiliul Judeþean a primit noi
atribuþii, ceea ce a impus redistribuirea sarcinilor.
Situaþia resurselor umane existente la 31 octombrie 2005 la Consiliul Judeþean Ialomiþa ºi
la cele 8 instituþii ºi servicii publice de sub autoritatea sa, însumeazã 898 de posturi, din care 104
sunt funcþii publice ºi 794 personal contractual, iar 53 reprezintã personal de conducere.
În aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeþean Ialomiþa, din cele 100 de posturi
aprobate prin organigramã, 79 sunt funcþii publice.
Dupã nivelul studiilor, din numãrul total de posturi, 154 sunt cu studii superioare (19 %),
99 cu studii superioare de scurtã duratã (11 %), 292 cu studii medii (33%) ºi 353 cu studii generale
(37%).
În funcþie de gradul de ocupare a posturilor, 826 sunt acoperite cu personal, iar 72 sunt
posturi vacante. La Consiliul Judeþean Ialomiþa sunt vacante 13 posturi, din care în decembrie
2005 pentru 2 funcþii publice ºi un post contractual sunt organizate concursuri. În perioada
raportatã, în aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeþean Ialomiþa s-au angajat 11
salariaþi ºi au plecat 13.
Printr-o politicã riguroasã de personal, am urmãrit sã asigurãm creºterea ponderii
funcþionarilor publici cu studii superioare, mobilitatea profesionalã ºi perfecþionarea recrutãrii
funcþionarilor publici, responsabilizarea funcþionarilor publici, indiferent de ierarhia pe care o
ocupã, promovarea unor criterii de performanþã ºi motivarea funcþionarilor publici pe criterii de
performanþã profesionalã, competenþã ºi calitate în îndeplinirea atribuþiilor. Reactualizarea fiºei
posturilor, în raport cu schimbãrile din organigramã, noile atribuþii reieºite din acte normative sau
stabilite de Consiliul Judeþean ºi o mai bunã individualizare a atribuþiilor a condus la creºterea
responsabilitãþii funcþionarilor publici ºi a adaptabilitãþii lor la noile cerinþe ºi atribuþii.
Tot în cadrul atribuþiilor preºedintelui se înscrie ºi faptul cã în perioada raportatã a propus
Consiliului Judeþean Ialomiþa numirea în funcþie pe perioadã determinatã a 3 directori de la
instituþii publice subordonate, a emis dispoziþie de suspendare din funcþie a domnului Petre
Nicolae din compartimentul Audit public intern ºi a sesizat Comisia de disciplinã sã cerceteze
abaterile sãvârºite de domnul Moºescu Valeriu ºi sã aplice sancþiunea corespunzãtoare.
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3.3. Realizarea proiectelor ºi programelor de investiþii în obiective ºi lucrãri publice
Îndeplinirea mãsurilor stabilite prin “Programul de dezvoltare economicã ºi socialã a
judeþului Ialomiþa” ºi a obiectivelor de investiþii ºi lucrãri publice finanþate din bugetul Consiliului
Judeþean Ialomiþa pe anii 2004 - 2005 a impus adoptarea unei strategii flexibile, care sã asigure, în
primul rând, sursele de finanþare pentru realizarea prioritãþilor investiþionale.
Reabilitarea infrastructurii rutiere judeþene este obiectivul strategic fundamental al
Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi realizarea lui a însemnat douã cãi de acþiune:
• promovarea de investiþii în domeniu;
• realizarea programului anual de reparaþii curente ºi întreþinere a drumurilor judeþene.
Reabilitarea ºi modernizarea drumului judeþean
DJ 101 Dridu - Jilavele este o prioritate a strategiei de
reabilitare a infrastructurii rutiere de interes judeþean. Pânã la
data raportãrii constructorul selectat prin licitaþie publicã, S.C.
Drumuri ºi Poduri Ialomiþa S.A., a executat urmãtoarele
lucrãri: realizarea stratului de fundaþie din balast pe 7,8 km,
realizarea stratului de fundaþie din piatrã spartã pe 2 km,
terasamente pe 7 km., urmând ca la începutul lunii noiembrie
2005 sã înceapã turnarea primului strat de mixturã asfalticã de
6 cm. În anul 2005, valoarea lucrãrilor ce se vor executa
însumeazã 30 miliarde lei ROL, din care 10 miliarde sunt
asigurate din bugetul propriu al judeþului, iar 20 miliarde lei din
împrumutul contractat de Consiliul Judeþean Ialomiþa.
Ca lucrãri de reparaþii curente ºi întreþinere pe
drumuri judeþene, în anul 2005 s-au executat: reparaþii
drumuri modernizate prin covoraºe ºi plombãri asfaltice în
valoare de 2.547.158 lei RON, covoare asfaltice (565.400 lei
RON), consolidãri maluri (186.104 lei RON), întreþinere
drumuri pietruite (549.830 lei RON), siguranþa circulaþiei
(13.604 lei RON), recensãmântul circulaþiei (73.383 lei RON).
Au fost puse în operã 9.400 tone mixturi asfaltice pe toate
drumurile judeþene, cantitãþi mai importante fiind înregistrate
pe DJ 201 Coºereni - Þãndãrei, DJ 101 Fierbinþi - Dridu, DJ
101 B Maia - Brazii, DJ 302 Drãgoeºti - Dridu, DJ 203 B
Manasia - Valea Mãcriºului, DJ 102 H Grindu - Miloºeºti, DJ
212 Luciu - Þãndãrei - Feteºti, DJ 213 Gura Ialomiþei DN 2 A
ºi aproape 5.900 tone piatrã pe drumurile judeþene Coºereni Moldoveni Adîncata, Horia Axintele, Maia Adîncata ºi
Ciochina Crunþi.
Prin programul “Pietruire drumuri comunale în
judeþul Ialomiþa prin credit subsidiar de 1.000.000 dolari“
s-a realizat reabilitarea drumurilor comunale : DC 78 Brazii
limitã judeþul Prahova, pe 3,2 km, în valoare de aproximativ
960.000 lei RON, cu recepþia lucrãrii în data de 25.05.2005,
DC 18 Coºereni - Dridu, pe7,65 km, în valoare de aproximativ
2.300.000 lei RON, cu recepþia lucrãrii în data de 02.08.2005 ºi
DC 47 Munteni Buzãu, pe 2 km, în valoare de aproximativ
550.000 lei RON, cu lucrãri executate în proporþie de 90 %.
Realizarea proiectelor de investiþii a impus gãsirea
unor surse alternative de finanþare care sã susþinã bugetul
judeþului Ialomiþa ºi, implicit, acþiunile economice ºi sociale de

12

importanþã deosebitã pentru comunitatea localã. Prin cele
trei instrumente financiare accesibile þãrilor candidate
PHARE, ISPA ºi SAPARD Uniunea Europeanã sprijinã
procesul de aderare a României la structurile europene.
Accesarea finanþãrilor nerambursabile a însemnat
pentru Consiliul Judeþean Ialomiþa prezentarea unor cereri
de fonduri în cadrul diverselor programe pentru care
administraþia publicã judeþeanã era eligibilã în calitate de
aplicant principal sau partener.
Sintetic, în anii 2004 - 2005, s-au implementat 9
proiecte, a cãror valoare totalã depãºeºte 29 milioane lei
RON, din care contribuþia Consiliului Judeþean Ialomiþa a fost peste 3,1 milioane lei RON.
Prezentãm în sintezã proiectele derulate ºi finalizate în perioada iulie 2004 octombrie 2005.

Modernizarea infrastructurii în zona lacului Amara
Este un proiect finanþat prin PHARE 2000, cu
un buget total de peste 3,2 milioane Euro, din care
contribuþia externã a însemnat aproape 2,3 milioane
Euro, din fondul naþional s-au alocat aproape 766 mii
Euro, iar contribuþia Consiliului Judeþean Ialomiþa se
cifreazã la 152 mii Euro. Finalizarea proiectului în
anul 2005 a însemnat realizarea urmãtoarelor lucrãri:
41,7 km conductã de apã, 24,9 km. conductã de
canalizare, 265 vane ºi hidranþi noi, o staþie de
pompare a apei potabile, complet modernizatã, o
staþie de pompare a apei reziduale nouã ºi una
reabilitatã, 0,2 km. conductã de transport gaz metan,
14,7 km. de reþea de distribuþie a gazului metan, o
staþie de reglare ºi mãsurare a gazului metan, 8 km.
de alei, 8 km. de ºosea carosabilã ºi 450 m de drum
pietonal reabilitate ºi modernizate. Implementarea
proiectului de la Amara este o primã etapã în
modernizarea tehnico-edilitarã a oraºului ºi
conservarea potenþialului terapeutic a lacului Amara,
urmând ca prin accesarea fondurilor structurale
viitoare sã stimulãm dezvoltarea urbanã durabilã a
localitãþii.
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Reabilitarea infrastructurii în zona industrialã Þãndãrei
este un alt proiect de importanþã deosebitã pentru
judeþul Ialomiþa realizat prin PHARE 2000,
subprogramul “Coeziune economicã ºi socialã
Dezvoltarea resurselor umane în contextul
restructurãrii industriale”. Valoarea proiectului este de
3.252.166,14 euro, din care 2.141.551,40 euro sunt
fonduri PHARE nerambursabile, 713.850,47 euro
reprezintã contribuþii de la Fondul Naþional, iar
396.764,27 euro contribuþia Consiliului Judeþean
Ialomiþa. Proiectul a fost finalizat în octombrie 2005 ºi
s-a materializat în construcþia unei conducte de înaltã
presiune de gaz natural pe o distanþã de 28,1 km., o staþie
de reglare mãsurare a gazului în zona industrialã
Þãndãrei, reþea de distribuþie a gazului metan de joasã
presiune de 8,2 km. în oraºul Þãndãrei. Prin aceste investiþii
gazul metan va fi livrat consumatorilor privaþi ºi industriali
din Þãndãrei, iar reþeaua de transport de înaltã presiune a
gazului metan care traverseazã teritoriul localitãþilor Amara,
Bucu, Gheorghe Lazãr, Ograda va crea posibilitatea
racordãrii lor la alimentarea cu gaz metan.

Centrul de ocrotire pentru persoanele dependente de alcool, droguri
sau alte incidente toxicologice Slobozia
este realizat în cadrul subprogramului “ Investiþii în servicii
sociale” aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 93 / 2003, cu
finanþare nerambursabilã acordatã prin Ministerul Integrãrii
Europene. Obiectivele proiectului urmãresc: ocrotirea temporarã a
persoanelor dependente de alcool, droguri sau alte incidente
toxicologice, acordarea de tratament medical imediat, asigurarea
unei asistenþe medicale de specialitate, acþiuni de informare ºi
consiliere asupra riscurilor
provocate de consumul de alcool
ºi droguri, prevenirea excluziunii
sociale. Bugetul proiectului s-a
încheiat pe suma de 349.711,10
lei RON, din care suma
transferatã reprezintã 252.145, 17
lei RON, iar contribuþia
solicitantului este de 97.565,93 lei
RON, sumele acoperind
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cheltuielile pentru reabilitarea ºi modernizarea spaþiilor, dotarea cu aparaturã ºi echipamente
medicale, studii, avize ºi alte cheltuieli.
Inaugurarea Centrului de ocrotire pentru persoanele dependente de alcool, droguri sau alte
incidente toxicologice Slobozia s-a fãcut în ziua de 3 iunie 2005, la acest eveniment participând
conducerea operativã a Consiliului Judeþean Ialomiþa, consilieri judeþeni, parlamentari,
reprezentanþi ai Ministerului Sãnãtãþii, Ministerului Integrãrii Europene, Agenþiei de Dezvoltare
Regionalã Sud Muntenia, Spitalului Judeþean de Urgenþã Slobozia, mass-media localã ºi ai altor
instituþii.
Din situaþiile prezentate de Spitalul Judeþean de Urgenþã Slobozia rezultã cã au fost
înregistrate: 22 intoxicaþii medicamentoase, 51 intoxicaþii cu alcool ºi 8 intoxicaþii cu alte
substanþe.

Centrul de protecþie temporarã pentru tinerii
care nu mai sunt instituþionalizaþi Fierbinþi Târg
a fost realizat printr-un proiect tot în cadrul subprogramului
„Investiþii în servicii sociale “ ºi cofinanþat de Guvernul
României în baza H.G. nr. 93/2003, prin care s-a urmãrit:
asigurarea unor locuinþe de tranzit pentru 20 de tineri care
pãrãsesc centrele de plasament, dezvoltarea de deprinderi de
convieþuire socialã ºi autogospodãrire necesare unei vieþi
autonome, inserþia socio-profesionalã a tinerilor gãzduiþi prin
desfãºurarea de activitãþi remunerate, organizarea de activitãþi
recreative ºi participarea la acþiuni cu tinerii din comunitate,
organizarea de cursuri de pregãtire profesionalã cu tinerii din
centru. Investiþia în valoare de 309.724,73 lei RON a fost
realizatã cu finanþare nerambursabilã acordatã de Guvernul
României prin Ministerul Integrãrii Europene în sumã de
230.077,13 lei RON (74,28%) ºi contribuþia Consiliului
Judeþean Ialomiþa în valoare de 79.647,60 lei RON (25,72%).
La inaugurarea Centrului de protecþie temporarã pentru
tinerii care nu mai sunt instituþionalizaþi Fierbinþi - Târg din data
de 20 septembrie 2005 au participat: conducerea operativã a
Consiliului Judeþean Ialomiþa, consilieri judeþeni, reprezentanþi
ai Agenþiei de Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia, Consiliului
Local Fierbinþi, Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Ialomiþa, constructorilor ºi furnizorilor de
echipamente, mass-media localã.

Cãminul pentru persoane vârstnice
“ing. Vadim Rusu” Balaciu
este un proiect aflat în faza de finalizare. Obiectivele
urmãrite prin înfiinþarea acestei instituþii sociale sunt:
• oferirea unei alternative de protecþie socialã
instituþionalizatã vârstnicilor care, deºi au unele
mijloace proprii de întreþinere, nu pot totuºi sã-ºi
asigure un mediu de viaþã pe mãsura mijloacelor de care
dispun ºi se simt mai în siguranþã într-o structurã
rezidenþialã de acest tip;
• socializarea persoanelor vârstnice din cãmin
prin participatea acestora la viaþa comunitãþii, pentru atenuarea sentimentului de izolare;
• responsabilizarea comunitãþilor ºi creºterea sentimentului de solidaritate socialã faþã de
persoanele vârstnice.
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Într-o primã fazã capacitatea cãminului va fi de 48 de persoane, care vor beneficia de
urmãtoarele servicii:
• servicii sociale - ajutor pentru menaj, consiliere juridicã si
psihologicã, reintegrarea socialã în raport cu capacitatea
psihoafectivã ºi prevenirea marginalizãrii sociale;
· servicii socio-medicale - ajutor pentru menþinerea ºi/sau
readaptarea capacitãþilor fizice ºi intelectuale, programe de
ergoterapie ºi ajutor pentru realizarea igienei corporale;
· servicii medicale - consultaþii ºi tratamente în instituþii
medicale de profil, la cabinetul propriu al cãminului sau la patul
persoanei vârstnice, servicii de îngrijire medicalã-infirmerie, etc.)
Proiectul a beneficiat de un buget total de peste 1.700.000 lei
RON, acoperit din trei surse: Ministerul Integrãrii Europene,
Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei ºi contribuþia
Consiliului Judeþean Ialomiþa. Sumele sunt destinate reabilitãrii
clãdirilor ºi dotarea interiorului cu mobilier, aparaturã
electrocasnicã ºi alte bunuri necesare.
Termenul de recepþie finalã a lucrãrilor este 31 decembrie
2005, urmând ca la începutul anului 2006 sã se facã selecþia
persoanelor vârstnice care ºi-au exprimat în scris dorinþa de a locui în cãmin, precum ºi selecþia ºi
angajarea personalului.

Închiderea Centrului de Plasament nr. 1 Slobozia ºi înfiinþarea
Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap neuropsihic Slobozia
Proiectul „Inchiderea Centrului de Plasament nr.5
Slobozia” (fostul Leagãn de Copii) s-a realizat prin
cofinanþare nerambursabilã în cadrul programului
PHARE. Bugetul total al proiectului a fost de 312.018,
52 euro, din care 258 144, 36 euro (82,73%) - fonduri
PHARE, iar 53.874,16 euro (17,27%) contribuþia
Consiliului Judeþean Ialomiþa.
Centrul de recuperare pentru copilul cu
handicap neuropsihic Slobozia a beneficiat de un
buget de 130 698, 46 euro, finanþat 100% din fonduri
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PHARE. El funcþioneazã din data de 1 octombrie 2004, având în acest moment 140 de beneficiari
din municipiul Slobozia ºi localitãþi limitrofe situate pe pe rutele Slobozia - Ciochina ºi Slobozia Þãndarei. Serviciile oferite în cadrul centrului sunt: recuperarea ºi reabilitarea copiilor prin
terapie psihomotorie, kinetoterapie, terapie logopedica, ergoterapie, terapie de expresie,
psihoterapie comportamentalã, ludoterapie, terapie cognitivã, socializarea ºi stimularea integrãrii
copiilor cu deficienþe neuro-psihice în comunitate prin acþiuni de educare ºi formare a autonomiei
sociale, consilierea ºi susþinerea familiilor beneficiarilor, transportul copiilor din localitatea de
domiciliu la centrul de recuperare cu microbuzul achiziþionat prin proiect, îngrijire în regim de zi ºi
asistenþã medicalã specializatã.

Închiderea Centrului de Plasament nr. 5 Slobozia
ºi înfiinþarea serviciului rezidenþial „Case de tip familial“
„Inchiderea Centrului de Plasament nr. 5
Slobozia” s-a realizat prin promovarea ºi accesarea unui
proiect cu cofinanþare nerambursabilã în cadrul
programului PHARE. Bugetul total al proiectului a fost
de 58.606 euro, acoperit integral din fonduri PHARE.
Casele de tip familial funcþioneaza din data de 7
decembrie 2004 ºi au fost realizate cu un buget total de
180. 238,54 euro, din care: fonduri PHARE: 126.364,38
euro ºi contribuþia Consiliului Judeþean Ialomiþa de 53
874. 16 euro. Cele trei case de tip familial sunt destinate
gãzduirii ºi îngrijirii copiilor cu dizabilitãþi, lipsiþi
temporar de îngrijire în propria familie. În prezent, în
aceste unitãþi sunt gãzduiþi copiii proveniþi din Centrul de
Plasament nr.5 Slobozia, inchis prin proiectul mentionat.
Pe masurã ce aceºti copii pãrãsesc sistemul de
protectie, alþi copii aflati în aceeaºi situaþie, vor fi gazduiþi
în casele de tip familial, prin hotãrârea Comisiei pentru
Protecþia Copilului Ialomita. Fiecare casa are o capacitate
de 12 locuri ºi ele sunt integrate individual în comunitate:
Casa Raluca pe str. Redutei, Casa Marian pe str.
Lacului, Casa Cristina pe str. Caramidari din Slobozia.
Terenurile pe care sunt construite casele de tip familial au
fost date în administrare pe o perioada de 49 de ani
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Ialomiþa de cãtre Consiliul Local al
Municipiului Slobozia, partener in proiect. Personalul
unei case de tip familial este format din 10 educatori
specializaþi în îngrijirea copiilor cu dizabilitãþi,
asigurându-se permanenþa zi/noapte ºi în week-end.
Pentru evitarea atmosferei de tip instituþional ºi
crearea unui mediu apropiat de cel familial s-a renunþat la
atribuirea unor sarcini specifice, diferite, fiecarei
persoane angajate, acestea desfãºurând activitãþi de
“pãrinþi sociali”, respectiv având rolul atât de a îndruma ºi
de a interveni în procesul educativ zilnic, cât ºi de a
participa ºi supraveghea desfãºurarea activitãþilor
gospodãreºti zilnice, în care sunt antrenaþi ºi copiii pe
mãsura posibilitãþilor lor.
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Propunerile de proiecte din anul 2005 au fost gândite în contextul îndeplinirii
obiectivelor strategice prioritare ale Consiliului Judeþean Ialomiþa ºi al atragerii de surse de
finanþare externe la bugetul judeþului, dar ºi pe unele dintre prioritãþile identificate în Planul
Naþional de Dezvoltare, care vor fi finanþate în cadrul subprogramului PHARE - Coeziune
Economicã ºi Socialã 2004 - 2006 ºi care sunt destinate îmbunãtãþirii ºi dezvoltãrii infrastructurii
locale ºi regionale.
Pentru finanþarea lucrãrilor de reabilitare a drumurilor judeþene ºi a infrastructurii
edilitare, Consiliul Judeþean Ialomiþa a propus, în cadrul Subprogramului PHARE 2004 - 2006
- Coeziune Economicã ºi Socialã, proiectul de investiþii „Reabilitarea ºi modernizarea
drumului judeþean DJ 201 B” . Proiectul de reabilitare a cãii de comunicaþie rutierã DJ 201 B pe
19 km. face parte din programul Consiliului Judeþean Ialomiþa de a menþine viabilitatea reþelei
rutiere pe teritoriul judeþului, în scopul facilitãrii legãturilor rutiere între localitãþi, între alte
drumuri judeþene importante, a legãturilor cu anumite obiective culturale, istorice ºi economice
regionale prin atragere de trafic în zonã, în condiþii de confort ºi siguranþã în exploatare. În calitate
de beneficiar al proiectului, Consiliul Judeþean Ialomiþa va trebui sã asigure o contribuþie proprie
de cel puþin 10% din totalul costurilor eligibile ºi va acoperi în totalitate costurile neeligibile
asociate proiectului în cauzã. Pentru aceasta, studiul de fezabilitate pentru obiectivul menþionat,
documentaþia tehnico - economicã, bugetul ºi partea de cofinanþare au fost aprobate prin hotãrâri
ale Consiliului Judeþean Ialomiþa.
Valoarea totalã a proiectului este de 5.963.925 euro, din care 5.025.469 euro este
contribuþie din fonduri publice, în timp ce partea de cofinanþare aferentã contribuþiei judeþului
Ialomiþa este în sumã de 938.456 euro . Este de menþionat cã proiectele care nu vor putea fi
finanþate fie din cauza maturitãþii insuficiente, fie datoritã bugetului disponibil limitat pentru
perioada 2004 - 2006, pot fi dezvoltate ulterior ºi propuse spre finanþare din fondurile structurale.
Proiectul “Infrastructurã tehnico edilitarã ºi de drumuri pentru dezvoltarea zonelor
industriale ºi incubator de afaceri Urziceni “ se încadreazã ºi el în Subprogramul PHARE 2004
- 2006 CES ºi a fost depus la Ministerul Integrãrii Europene în data de 15 octombrie 2005.
Proiectul are ca obiective principale realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, asigurarea de
condiþii optime pentru relansarea activitãþii economice ºi crearea unor întreprinderi în zonã,
extinderea reþelelor de apã ºi canalizare pe strãzile care bordeazã zonele industriale din Urziceni,
amenajarea drumurilor din jurul acestor zone, refacerea mediului degradat ºi modernizarea
zonelor industriale. În localizarea proiectului, s-a þinut cont de amplasarea municipiului Urziceni
în zona centralã a legãturilor rutiere cu Bucureºti, Buzãu, Ploieºti ºi Slobozia.
Proiectul va fi finanþat prin Programul PHARE ºi va fi însoþit de cofinanþarea aferentã de la
bugetul de stat, prin Fondul Naþional, pentru acoperirea costurilor eligibile ºi de contribuþiile
locale. În cazul nostru, valoarea totalã a proiectului este de 2.549.760 EURO, din grant
contribuþie PHARE 1.721.088 euro, grant contribuþie Fond naþional 573.696 euro ºi contribuþia
localã de 445.712 euro.
Întrucât realizarea proiectului va fi beneficã pentru întregul judeþ, nu numai pentru
municipiul Urziceni, s-au aprobat prin hotãrâri ale Consiliului Judeþean documentaþia tehnicoeconomicã faza S.F a investiþiei, asocierea Consiliului Judeþean Ialomiþa cu Consiliul Local
Urziceni , bugetul proiectului ºi partea de cofinanþare care revine Consiliului Judeþean Ialomiþa în
sumã de 150.000 euro. Prin acest parteneriat local, vor putea fi finanþate ºi lucrãri de reabilitare a
unor drumuri judeþene ºi infrastructurã edilitarã, iar incubatorul de afaceri este propus a fi
amplasat pe un teren aparþinând Consiliului Judeþean Ialomiþa.
Obiectivul de investiþii „AMARA II - CAPITALIZAREA INFRASTRUCTURII
BALNEARE” se circumscrie obiectivului general al Programului PHARE 2004 - 2006Coeziune Economicã ºi Socialã - Proiecte mari de infrastructurã regionalã , prin care se urmãreºte
îmbunãtãþirea infrastructurii regionale în vederea dezvoltãrii potenþialului economic ºi social prin
atragerea investiþiilor locale în regiunile de dezvoltare stabilite în Planul Naþional de Dezvoltare.
Având în vedere necesitatea creºterii gradului de atractivitate a oraºului Amara prin
realizarea unor investiþii pentru reabilitarea ºi dezvoltarea infrastructurii de turism, Consiliul local
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al oraºului Amara, cu adresa nr. 10956/2004, a solicitat Consiliului Judeþean Ialomiþa asocierea
celor douã autoritãþi locale pentru realizarea obiectivului de investiþii „AMARA II
CAPITALIZAREA INFRASTRUCTURII BALNEARE”.
Un alt proiect vizeazã reabilitare termicã a clãdirii Spitalului Judeþean de Urgenþã
Slobozia printr-un program pilot finanþat din Fondul elveþian de contrapartidã. Pânã la aceastã
datã s-au întocmit documentaþiile tehnice ºi documentele administrative. Consiliul Judeþean
Ialomiþa trebuie sã contribuie cu 165.000 euro la modernizarea tâmplãriei exterioare ºi cu 68.000
euro la reabilitarea termicã (10 % din valoarea estimatã a proiectului).

“Învãþãm împreunã” este un proiect
în cadrul Programului PHARE “Accesul la
educaþie pentru grupurile dezavantajate”
finanþat de Uniunea Europeanã ºi Guvernul României ºi
implementat de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.
Judeþul Ialomiþa deruleazã proiectul „Învãþãm
împreunã“, cu un cost eligibil total de 468.454 euro,
din care 443.822 euro reprezintã contribuþia Uniunii
Europene, iar 24.632 euro contribuþia Consiliului
Judeþean Ialomiþa. Proiectul este coordonat de
Inspectoratul ºcolar al judeþului Ialomiþa ºi are ca
parteneri Consiliul Judeþean Ialomiþa ºi Casa Corpului
Didactic Ialomiþa. Scopul proiectului este de a
îmbunãtãþi participarea la educaþie a copiilor, elevilor,
tinerilor aparþinând unor grupuri dezavantajate din
Slobozia, Feteºti, Þãndãrei, Bãrbuleºti ºi Broºteni.
Obiectivele proiectului vizeazã: creºterea procentului de cuprindere a copiilor de vârstã
preºcolarã din grupurile dezavantajate cu 17%, reducerea cu 50% a ratei abandonului ºcolar la
ºcolile propuse în proiect, asigurarea accesului la educaþie prin programul „A doua ºansã“,
dezvoltarea relaþiilor de colaborare ºcoalã - familie - elevi autoritãþi publice, înfiinþarea Centrului
de Resurse pentru Educaþie Incluzivã, diseminarea experienþei pozitive dobândite prin
implementarea proiectului.

3.4. Gestionarea patrimoniului judeþului Ialomiþa
Patrimoniul judeþului Ialomita are, în sinteza, componenþa urmãtoare :

Nr.
crt.
1.
d.c

2004

SPECIFICAÞII

226.483
214.505
11. 978

Mijloace fixe, terenuri, alte active
- Mijloace fixe, terenuri
- Alte active

2005
226.915
210.648
16.267

Activele fixe aflate în patrimoniul Consiliului Judeþean Ialomiþa au fost reevaluate în baza
Ordonanþei Guvernului nr. 81/2003 ºi a Normelor Metodologice ale Ministerului Finanþelor
Publice nr. 1487/2003 privind reevaluarea ºi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituþiilor publice.
Prin hotãrâri ale Consiliului Judeþean, bunuri care aparþin domeniului public al judeþului
Ialomiþa au fost date în administrare sau folosinþã gratuitã instituþiilor subordonate sau unor
autoritãþi publice locale care au solicitat acest lucru, au fost concesionate sau închiriate.
Menþionãm un relativ insucces al valorificãrii terenului din domeniul privat al judeþului
situat în zona Vlãdeni Giurgeni, exprimat sintetic de cele 4 tentative de concesionare prin licitaþie
publicã.
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3.5. Emiterea de avize, acorduri, autorizaþii ºi certificate
În exercitarea atribuþiilor prevãzute de art. 116, alin.(1), lit. n din legea nr 215/2001 ºi de
Legea nr. 50/1991, republicatã, privind autorizarea executãrii construcþiilor ºi unele mãsuri pentru
realizarea locuinþelor, preºedintele Consiliului Judeþean a asigurat emiterea avizelor, autorizaþiilor
ºi certificatelor date în competenþa sa prin lege. Astfel, în perioada iulie anul 2004 - octombrie
2005 s-au emis 32 de autorizaþii de construire ºi 437 de avize pentru construire ºi certificate de
urbanism.
Prin emiterea ºi eliberarea acestor acte de autoritate s-a asigurat respectarea normelor de
amplasare, proiectare ºi funcþionarea a construcþiilor ºi a regimului juridic, economic ºi tehnic al
terenurilor ºi construcþiilor existente la data solicitãrii.
De asemenea, au fost analizate ºi susþinute în Comisia Tehnicã Judeþeanã ºi aprobate 4
documentaþii de urbanism: 2 pentru Feteºti ºi 2 pentru Sineºti.

3.6. Activitatea juridicã ºi de coordonare - organizare
Prin serviciul juridic contencios , în perioada raportatã s-a asigurat :
- reprezentarea Consiliului Judeþean în 18 de cauze ºi asigurarea asistenþei juridice în faþa
instanþei de judecatã în 17 cauze, la cererea consiliilor locale din Sãlcioara, Munteni Buzãu,
Ciochina, Drãgoeºti, Miloºeºti, Jilavele, Moviliþa, Perieþi, Sãveni, Coºereni, Fãcãeni ºi
Moldoveni;
- redactarea ºi fundamentarea unei pãrþi importante din proiectele de hotãrâri supuse
dezbaterii Consiliului Judeþean ºi a altor documente însoþitoare;
- verificarea din punct de vedere a legalitãþii ºi acordarea vizei de legalitate pentru 84 de
contracte încheiate de Consiliul Judeþean Ialomiþa ºi 47 acte adiþionale;
- întocmirea sãptãmânalã a repertoriului actelor normative nou apãrute ºi din care au
rezultat competenþe pentru Consiliul Judeþean, cu menþionarea acestor competenþe ºi a termenelor
de realizare, repertorii care au fost puse la dispoziþia conducerii consiliului ºi direcþiilor de
specialitate;
- participarea, în calitate de membri, în comisiile de licitaþie în cazul vânzãrii sau
concesionãrii unor bunuri din patrimoniul judeþului, precum ºi de achiziþii publice;
- acordarea de consultaþii juridice compartimentelor de specialitate din aparatul propriu,
consilierilor, consiliilor locale ºi cetãþenilor veniþi în audienþã ºi întocmirea a peste 150 de note ºi
puncte de vedere asupra unor aspecte ale activitãþii Consiliului Judeþean Ialomiþa.
Din punct de vedere al activitãþilor de coordonare organizare, în perioada raportatã s-a
asigurat pregãtirea lucrãrilor ºedinþelor de Consiliu Judeþean, prin punerea la dispoziþia
consilierilor ºi a comisiilor de specialitate a materialelor aferente proiectului ordinii de zi, pentru a
fi studiate, dezbãtute ºi a face propuneri de îmbunãtãþire, în termenele stabilite prin Regulamentul
de organizare ºi funcþionare a Consiliului Judeþean Ialomiþa, evidenþa hotãrârilor de consiliu ºi a
dispoziþiilor preºedintelui Consiliului Judeþean, comunicarea acestora celor interesaþi ºi
urmãrirea îndeplinirii masurilor cu termen, transmiterea în termen a dosarului ºedinþei Consiliului
Judeþean cãtre Instituþia Prefectului judeþului Ialomiþa în vederea exercitãrii controlului de
legalitate, asistenta de specialitate, la cererea consiliilor locale, în pregãtirea ºi desfãºurarea
ºedinþelor acestora, participarea la întâlnirile de lucru cu primarii, viceprimarii, secretarii ºi
personalul din aparatul consiliilor locale pe probleme de administraþie publicã, asigurarea
secretariatului pentru Comisia judeþeanã consultativã ºi Comitetul operativ consultativ, pentru
alte structuri organizatorice dispuse prin lege.
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3.7. Informare, comunicare ºi transparenþã decizionalã
Promovarea managementul public eficient ºi a unor servicii publice profesioniste trebuie
sã se bazeze ºi pe schimbarea de fond a raportului administraþie - cetãþean, prin instituirea acelor
modalitãþi directe de acþiune, care sã asigure apropierea administraþiei de cetãþeni, de nevoile,
preocupãrile ºi aspiraþiile lor.
Înþelegând-o ca parte a unui întreg, am urmãrit sã înscriem comunicarea publicã într-un
necesar proces de modernizare ºi adaptare, deoarece ea devine pentru autoritatea administraþiei
judeþene o sursã importantã de informare, o resursã a dezvoltãrii durabile a comunitãþilor, o sursã
de educare civicã, o modalitate de a asigura controlul cetãþeanului asupra activitãþii autoritãþilor
care îi reprezintã interesele. Am dorit sã promovãm ideea cã între instituþia noastrã ºi cetãþean nu
trebuie sã existe adversitãþi, ci relaþii oneste, dialog permanent, comunicare consecventã, credibilã
ºi eficientã, încredere ºi respect reciproc. Administraþia publicã judeþeanã înþelege sã asigure
cetãþeanului dreptul de a spune “ de ce ?” la orice acþiune pe care o iniþiazã ºi de a primi rãspunsul
cuvenit.
În elaborarea strategiei de comunicare a Consiliului Judeþean Ialomiþa am pornit de la
analiza criticã a percepþiei imaginii administraþiei publice judeþene, care ne-a condus la concluzia
cã imaginea existã, dar ea este de multe ori neclarã, difuzã ºi deformatã negativ, cã însãºi
activitatea ºi acþiunile consiliului judeþean ºi ale structurilor sale executive nu sunt îndeajuns de
cunoscute, iar principala cauzã a negativizãrii imaginii administraþiei publice judeþene este datã de
lipsurile din domeniul comunicãrii, al promovãrii ºi poziþionãrii administraþiei în spaþiul public .
Dintr-o asemenea perspectivã ºi în contextul în care în domeniu existã un intens proces de
legiferare au fost folosite mai multe modalitãþi de comunicare între Consiliul Judeþean Ialomiþa ºi
cetãþeni.
S-a asigurat caracterul public al ºedinþelor Consiliului Judeþean ºi ale comisiilor de
specialitate ale acestuia, de la convocare pânã la adoptarea hotãrârilor. Începând din anul 2005,
mapele cu materialele ºedinþelor au fost difuzate în Centrul de Informaþii pentru Cetãþeni pentru a
fi consultate de cetãþeni ºi mass-media.
Respectându-se prevederile legale privind asigurarea transparenþei decizionale în cazul
proiectelor de hotãrâri cu caracter normativ, acestea au fost aduse la cunoºtinþa publicã prin
afiºarea unui anunþ de intenþie la sediul instituþiei, la loc vizibil ºi într-un spaþiu accesibil
publicului, prin publicarea proiectelor pe site-ul consiliului judeþean ºi transmiterea lor cãtre massmedia localã, dupã caz. De asemenea, unele proiecte s-au transmis ºi asociaþiilor legal constituite
la nivelul mediului local de afaceri. Cu toate acestea Consiliul Judeþean Ialomiþa nu a primit nici o
propunere din partea cetãþenilor sau a asociaþiilor legal constituite.
S-a urmãrit perfecþionarea funcþionãrii Centrului de
Informaþii pentru Cetãþeni , prin promovarea unui dialog
direct, real ºi fãrã bariere birocratice cu cetãþenii, asigurarea
de servicii accesibile ºi la standarde de performanþã,
creºterea responsabilitãþii ºi profesionalismului
funcþionarului public, reducerea cu peste 20 % a timpului de
rezolvare a cererilor.
Am acordat o atenþie mai mare realizãrii de materiale
de promovare a imaginii ºi activitãþilor Consiliului Judeþean
Ialomiþa.
Astfel am procedat la editarea “Monitorului Oficial
al judeþului Ialomiþa”, în care sunt prezentate actele
administrative adoptate de Consiliul Judeþean Ialomiþa ºi de
preºedintelui acestuia, iar din iunie 2004 ºi actele autoritãþilor
administraþiei publice, editarea unei agende legislative,
realizarea unei mape de prezentare a judeþului Ialomiþa, în
800 de exemplare, din care 300 în limba englezã, a unor
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documentare tematice, a pliantelor de
prezentare a Consiliului Judeþean Ialomiþa, a
instituþiilor publice aflate sub autoritatea sa, a
proiectelor PHARE de la Amara ºi Þãndãrei, a
proiectelor sociale derulate în anul 2005, a
potenþialului turistic al judeþului Ialomiþa, a
Centrului de Informare pentru Cetãþeni, a Zilei
Europei, a posterelor,
pliantelor ºi
bannerelor pentru INDAGRA 2004, editarea
de fluturaºi de informare despre: proiectele
de acte normative iniþiate de Consiliul Judeþean
Ialomiþa, programul de audienþe, actele
necesare pentru eliberarea de autorizaþii ºi
certificate, prevederile unor acte normative pe
domenii, realizarea pe CD a unui film despre
judeþul Ialomiþa, titrat ºi în limba englezã ºi
altele.

22

23

Au fost întocmite semestrial sau anual rapoartele privind accesul la informaþiile de interes
public, transparenþa decizionalã, petiþiile ºi audienþele, cãrora li s-a asigurat caracterul public prin
prezentarea în ºedinþele Consiliului Judeþean ºi inserarea lor pe site-ul instituþiei. Statistic,
situaþiile menþionate în rapoarte se prezintã astfel:
Nr.
crt.
1.

2004 sem.II
SPECIFICAÞII

Nr.

Cereri de furnizare de informaþii
cu caracter public
1.1. cetãþeni
1.2 instituþii ºi asociaþii
1.3. mass-media

2

Petiþii
2.1. din judeþ
2.2. din þarã

2005

%

Nr.

%

211

100

623

100

182

86

538

86

6

3

14

2

23

11

71

12

27

100

65

100

22

81

46

71

19

19

29

100
-

63
-

100
-

-

-

-

3

Audienþe

4

Numãr reclamaþii administrative

5
66
-

5

Numãr plângeri în instanþã

-

O acþiune reuºitã considerãm cã este reconstrucþia paginii de INTERNET a Consiliului
Judeþean Ialomiþa www.cicnet.ro, prin reconfigurarea “hãrþii “acesteia în 15 module cu 70 de
pagini ºi a web design-ului, cu creºterea gradului de cuprindere, relevanþã ºi utilitate a
informaþiilor furnizate. Monitorizarea accesãrii site-ului ne aratã cã, pânã la aceastã datã, s-au
înregistrat peste 11.000 de vizitatori, cu o medie zilnicã de 60 vizitatori ºi o medie a timpului de
navigare pe site de 8 minute, cã au fost vizitate peste 43.000 pagini, cu o medie zilnicã de 200
pagini ºi o medie a timpului pe paginã de 4 minute.
Trebuie sã relevãm cã site-ul a fost accesat din 44 de þãri, de pe 6 continente: Anglia,
Arabia Sauditã, Argentina, Austria, Belgia, Benin, Bolivia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Cehia,
Danemarca, Emiratele Arabe Unite, Elveþia, Federaþia Rusã, Filipine, Finlanda, Franþa, Germania,
Grecia, Indonezia, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Koreea de Nord, Luxembourg, Macao,
Macedonia, Mexic, Moldova, Noua Zeelandã, Olanda, Polonia, Portugalia, Scoþia, SerbiaMuntenegru, Spania, Statele Unite ale Americii, Sudan, Suedia, Turcia, Ungaria ºi Venezuela.
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Relaþia cu mass-media s-a circumscris cadrului
legal existent ºi a urmãrit o comunicare onestã,
deschisã, cu reguli clare, care sã ofere opiniei publice
informaþiile de care este interesatã ºi care sã determine
un proces de influenþare reciprocã între instituþie ºi
public. Fãrã discriminare, am acreditat reprezentanþii
mijloacelor de informare în masã din judeþ sau de la
nivel naþional, la solicitarea acestora, li s-au transmis
invitaþii pentru ca ei sã participe la ºedinþele ºi acþiunile
publice ale Consiliului Judeþean Ialomiþa, au fost
organizate în perioada raportatã 7 conferinþe de presã ºi
4 vizite de documentare, s-au transmis 37 de comunicate
de presã, au fost formulate rãspunsuri la cele 94 de
solicitãri de informaþii de interes public ale mass-media,
s-au acordat interviuri pentru presa scrisã ºi audiovizualã de cãtre conducerea instituþiei, care au fost
difuzate fie în direct, fie înregistrate.
Începând cu anul 2005 au fost întocmite lunar
rapoarte de monitorizare a reflectãrii activitãþii
instituþiei în mass-media localã, pe baza acestor
“barometre de imagine” încercând sã readaptãm
acþiunile ºi mijloacele de promovare ºi de creºtere a
vizibilitãþii activitãþii Consiliului Judeþean Ialomiþa.
Monitorizarea a urmãrit activitatea Consiliului Judeþean
Ialomiþa, a conducerii operative, a consilierilor judeþeni
ºi a instituþiilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeþean Ialomiþa. Situaþia centralizatoare a
monitorizãrii pe 10 luni indicã un total de 915 apariþii în
presa scrisã ºi audio-vizualã, din care 52 % sunt referiri
pozitive, 33 % neutre ºi 15 % negative. Din cele 915
apariþii, 288 se referã la activitatea Consiliului Judeþean
Ialomiþa ºi a consilierilor judeþeni (din care 30 %
pozitive, 50 % neutre ºi 20 % negative), 180 la
activitatea conducerii operative (din care 38 %
pozitive, 38 % neutre ºi 24 % negative) ºi 458 la
activitatea instituþiilor de sub autoritatea Consiliului
Judeþean Ialomiþa (din care 71 % pozitive, 19 % neutre
ºi 10 % negative).
Apreciem cã, dincolo de unele inerente
dificultãþi de comunicare, am avut deschidere cãtre
mass-media, înþelegându-i funcþiile deosebite pe
care le are.

IMPACT
Radio Sud-Est

Slobozia

Slobozia
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Din domeniul comunicãrii, trebuie
sã relevãm acþiunea din ziua de 12
octombrie 2005, organizatã de
administratorii portalului
www.administraþie.ro ºi Primãria
municipiului Braºov, intitulatã Gala
„PREMIILOR DE EXCELENÞÃ
ADMINISTRAÞIE.RO“,
prima
manifestare de acest gen din România care
a urmãrit sã punã în evidenþã eforturile ce
se fac pentru perfecþionarea sistemului
administraþiei publice centrale ºi locale, sã
premieze iniþiativele pozitive ºi sã
promoveze meritele conducãtorilor ºi
specialiºtilor din diferite domenii ale administraþiei publice. Criteriile care au stat la baza
nominalizãrilor au vizat rezultatele obþinute în activitate, vizibilitatea activitãþilor în spaþiul public
ºi în mass-media, capacitatea de autopromovare ºi opþiunile exprimate pe site de vizitatorii
portalului www.administraþie.ro. Un succes deosebit a obþinut ºi judeþul Ialomiþa, preºedintele
Consiliului Judeþean Ialomiþa fiind distins cu „Premiul de excelenþã pentru transparenþã în
activitate“. Desigur, succesul nu este exclusiv al preºedintelui, ci al tuturor celor care lucreazã în
ºi pentru Consiliul Judeþean Ialomiþa !

3.8. Auditul public intern
Activitatea de audit public intern s-a desfãºurat conform prevederilor legale în materie,
respectiv Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, OMF nr. 38/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a legii menþionate ºi OMF nr. J23/2004 de completare a
normelor metodologice.
Temele selectate în perioada analizatã au fost: plãþile din fondurile publice, alocarea
creditelor bugetare, fiabilitatea sistemului contabil ºi controlul financiar preventiv propriu,
sistemul de luare a deciziilor, sistemele de conducere ºi control ºi sistemele informatice.
Criteriile avute in vedere la selectia acestor domenii auditabile au fost determinate de
respectarea prevederilor legale, respectiv obligativitatea auditãrii acestor teme, cel puþin o datã la 3
ani, dar ºi faptul cã domeniile selectate reprezintã activitãþi semnificative in cadrul instituþiilor
publice, cu o legislaþie aflatã in continuã schimbare. Compartimentul de audit public intern a avut
ca principal obiectiv desfãºurarea unei activitãþi independente ºi obiective, o abordare sistematicã
ºi metodicã pentru îmbunãtãþirea eficienþei ºi eficacitãþii sistemului de conducere a instituþiilor
publice, bazat pe gestiunea riscului, a controlului ºi a proceselor de administrare.
Activitatea de audit public intern s-a desfãºurat pe baza planurilor anuale de audit avizate
de ordonatorul principal de credite, respectiv preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa.
Au fost supuse auditului, aparatul propriu al Consiliului Judeþean ºi instituþiile publice din
subordonarea directã a Consiliului Judeþean, ai caror conducãtori au calitatea de ordonatori
secundari sau terþiari de credite.
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4. Coordonarea ºi controlul activitãþii instituþiilor ºi serviciilor
publice de sub autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa
Instituþiile ºi serviciile publice de interes judeþean aflate sub autoritatea Consiliului
Judeþean Ialomiþa sunt urmãtoarele:
- Muzeul Naþional al Agriculturii Slobozia;
- Muzeul Judeþean Ialomiþa;
- Biblioteca Judeþeana „Stefan Bãnulescu” Ialomiþa;
- Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Ialomiþa;
- Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiþa;
- Direcþia Generalã pentru Asistenþã Socialã ºi Drepturile Copilului Ialomiþa;
- Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanei Ialomiþa;
- Direcþia Judeþeanã de Protecþi a Plantelor Ialomiþa.
Coordonarea ºi controlul activitãþii instituþiilor ºi serviciilor publice de sub autoritatea
Consiliului Judeþean Ialomiþa s-au realizat atât direct, cât ºi prin deleagrea atribuþiilor pe care
preºedintele le are în domeniu cãtre vicepreºedinþi, cãrora li s-au repartizat instituþiile ºi serviciile
publice judeþene de care rãspund.
S-a instituit mãsura ca, periodic, în ºedinþele de lucru ale conducerii operative a Consiliului
Judeþean Ialomiþa instituþiile ºi serviciile publice sã prezinte rapoarte ºi informãri asupra activitãþii
desfãºurate, sã fie analizate disfuncþionalitãti apãrute ºi dispuse mãsuri de remediere a lor.
Anual au fost propuse spre aprobarea Consiliului Judeþean proiectul bugetului de venituri
ºi cheltuieli, organigrama, statul de funcþii, numãrul de personal, regulamentul de organizare ºi
funcþionare pentru fiecare instituþie ºi serviciu public. De asemenea, comisiile de specialitate ale
Consiliului Judeþean Ialomiþa au analizat aspecte din activitatea instituþiilor ºi serviciilor noastre
publice.
Trebuie sã arãtãm cã au fost asigurate resursele financiare care sã permitã desfãºurarea
activitãþii curente, fãrã goluri de casã ºi chiar cu majorarea alocaþiilor bugetare. Rãmâne totuºi
problema unei mai mari ºi mai susþinute implicãri în realizarea de venituri proprii, care sã asigure
creºterea ponderii lor în resursele bugetare necesare funcþionãrii fiecãrei instituþii ºi serviciu
public de sub autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa.
Instituþiile publice de culturã aflate sub autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa sunt
reprezentative pentru domeniul lor ºi au ajuns la o notorietate deosebitã, prin adaptarea
permanentã a activitãþii ºi acþiunilor promovate la cerinþele de calitate, modernitate ºi
profesionalism pe care le impune noul context economic, social ºi cultural în care trãim.
S-a generalizat desfãºurarea activitãþii lor pe bazã de programe ºi proiecte, în care sunt
definite denumirea, scopul ºi obiectivele programului, acþiunile propuse, sursele de finanþare ºi
indicatorii de rezultate, fapt ce permite un management public eficient al resurselor materiale,
financiare ºi umane.
Existã o evidentã preocupare a colectivelor din instituþiile noastre de culturã pentru a crea
evenimente culturale semnificative ºi diverse ca tematicã, mod de organizare ºi anvergurã, nu
numai pe plan local ºi judeþean, cât ºi în plan naþional ºi internaþional. Prin ele se asigurã egalitatea
accesului publicului la culturã, la informare ºi documentare, la educaþie permanentã.
Menþionãm cã numãrul de personal din instituþiile publice de culturã de sub autoritatea
Consiliului Judeþean Ialomiþa este de 126 de angajaþi, din care 37 sunt cu studii superioare, 68 cu
studii medii ºi 21 cu studii generale. În funcþii de conducere sunt 16 persoane.
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Muzeul Naþional al Agriculturii
Slobozia dispune de un patrimoniu care cuprinde o
bisericã de lemn, monument istoric ºi de arhitecturã
(1737), peste 8400 de piese constituite în colecþii de
unelte, maºini agricole ºi arheologie industrialã,
mijloace de transport, etnografie, memorialisticã,
ecleziasticã etc., o arhiva ºtiinþificã ºi documentarã
cu diapozitive, cliºee foto ºi fotografii, înregistrãri
audio ºi video din cercetãrile de teren, documente
cartografice ºi de presã (peste 100.000 de unitãþi
documentare), 8 800 de publicaþii (cãrþi, periodice,
pliante) ºi 400 de casete (audio ºi video) ºi discuri.
În perioada raportatã, programele instituþiei se
regãsesc grupate astfel :
- cercetare ºriinþificã, achiziþii obiecte muzeale ºi
valorificare ;
- conservare, restaurare ºi întreþinere patrimoniu;
- program editorial.
Din cele peste 30 de manifestãri cultural
ºtiinþifice iniþiate ºi organizate de MNA în perioada
raportatã exemplificãm : manifestãrile complexe
“MNA - o cãmarã în Casa Pâinii” prilejuite de
aniversarea a 15 ani de la înfiinþarea muzeului,
expoziþii tematice ( “ Cãrãri între vecini rânduieli în
satul românesc”, “Neica Din ºi lumea lui”, “ Dinspre
Occident spre Cuca Mãcãii - eseu despre
emanciparea femeii la þarã”, “ Buna Vestire”, “
Prãznicare”, Popas cu rromii” ºi altele), participarea
la tãrguri ºi expoziþii judeþene ºi naþionale
(“Artizanat românesc”, “Drumul pâinii”,
Spectacolul maºinilor de epocã “, Cântãriþi ºi
mãsuraþi”, “ Teascuri de vin ºi poame”, “Maºini de
cusut”, “ Pãsãri de rasã”) ºi parteneriate educaþionale
(“ Ziua Unirii “, “ Vine, vine primãvara”, “Obiceiuri
de mãcinici”, Oul de Paºti”, „De la plug la tractor”, „Ziua Copilului la muzeu”, “ MNA - aer de
Europa”). În plan editorial, s-au realizat : monografia “Evanghelie Zappa”, 3 pliante promoþionale,
8 reproduceri de fotografii agrare de epocã ºi 18 cãrþi poºtale ilustrate, în câte 1000 de exemplare.
M.N.A. este afiliat la organisme internaþionale aparþinând de UNESCO (Asociaþia
internaþionalã a Muzeelor de Agriculturã, Asociaþia Internaþionalã de Etnologie ºi Folclor,
Organizaþia Internaþionalã de Arte Populare), iar diplomele, medaliile ºi trofeele primite în
decursul anilor contureazã personalitatea unei instituþii cultural-ºtiinþifice de anvergurã.
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Muzeul Judeþean Ialomiþa este una
dintre instituþiile culturale care a înregistrat un
reviriment deosebit în planul organizarii interne ºi al
promovãrii de programe .
În semestrul II al anului 2004 - Muzeul Judeþean
Ialomiþa a desfãºurat urmãtoarele programe:
- cercetare ºtiinþificã, având ca subprograme
cercetare arheologicã la Popina Borduºani, Pochina
Bucu, Valea Babii - Platoneºti, Grãdiºtea Mare
Stelnica, Popina Balogodeasca - Vlãdeni, Oraºul de
Floci - Giurgeni, cercetare arheologicã de salvare pe
traseul conductei de gaz Amara - Þãndãrei ºi pe malul
lacului Strachina ºi cercetarea ºi cunoasterea istoriei
judeþului Ialomiþa în documente de arhiva (“ Satele
ialomiþene în timpul lui Mihai Viteazul” ºi “ Fabrica de
cãrãmidã Hagianoff”) ;
- evidenþa patrimoniului cultural mobil, prin
întocmirea fiºelor analitice de evidenþã, restaurare ºi
conservare ºi introducerea în baza de date a muzeului a
peste 6.000 de obiecte;
- conservarea ºi restaurarea patrimoniului
cultural mobil, care a însemnat
elaborarea
documentaþiei de reorganizare a depozitelor de
arheologie, istorie ºi artã plasticã, restaurarea a 50 de
obiecte din colecþia metal ºi ceramicã arheologicã, 40 de obiecte din colecþia de textile etnografice,
10 obiecte din colecþia de lemn etnografic ºi 15 obiecte din colecþia metal ceramicã etnograficã ;
- valorificarea patrimoniului muzeal, prin
organizarea de expoziþii ( “ Stefan ce Mare ºi Sfânt 500
de ani “, “Mijloacele de comunicaþie valori ale
patrimoniului cultural ialomiþean”, “Rapsodii de
toamnã”, “ Carpaþii ne unesc”), a concursului tematic “
Marea Unire de la 1 decembrie 1918”, editarea hãrþii”
Monumentele istorice ºi siturile arheologice din judeþul
Ialomiþa “, a lucrãrii “ Archeological Pluridisciplinary
Reasearches at Bordusani - Popina” ºi a unor afiºe, ºi
pliante promoþionale, organizarea de excursii
documentare pe ºantierele arheologice Strachina,
Oraºul de Floci ºi Popina - Borduºani în cadrul subprogramului “ Prietenii muzeului Zilele
porþilor deschise “;
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- dezvoltarea fondului biblotecii muzeului, prin
achiziþionarea de cãrþi, periodice ºi publicaþii de
specialitate ;
- dialoguri culturale naþionale ºi internaþionale,
care a însemnat colaborarea cu alte muzee din þarã,
participarea la programul româno - francez pe tell-ul neoeneolitic de la Hîrºova ºi schimburi de experienþã cu
specialiºti în istorie, arheologie ºi etnografie de la
muzeele din Varna - Bulgaria.
În anul 2005, - Muzeul Judeþean Ialomiþa ºi-a
concentrat activitatea în trei programe: cercetare ºtiinþificã
ºi evidenþa patrimoniului cultural, conservarea ºi
restaurarea patrimoniului cultural ºi valorificarea
patrimoniului cultural. Au fost continuate cercetãrile pe
ºantierele arheologice tradiþionale, s-au executat cercetari
arheologice de salvare în comuna Ion Roatã ºi în
localitatea Fundata (unde s-a constatat existenþa unor
complexe de locuire protoistorice), s-au introdus în baza
de date peste 15.000 de obiecte muzeale, au fost organizate
expoziþii tematice (“Unirea Principatelor Române”,
“Mestesugari oºteni apãrãtori ai Braºovului medieval”,
“Valori ale artei plastice româneºti în colecþiile Muzeului
Judeþean Ialomiþa”, “ Luna presei ialomiþene”, “ Figuri de
cearã”, Arta popularã aromâneascã “, “ Candela din
sufletul meu”, “Nuanþe din Marea Tãcere”, “ Slobozia pe
treptele istoriei”, “ Vlãdeni Popina Blagodeasca - un sat de
acum 1000 de ani“ ), simpozioane, mese rotunde,
conferinþe, sesiuni stiintifice, seri muzeale, concursuri pe
teme istorice, excursii documentare, s-a editat pliantul de
prezentare a muzeului, iar în lucrãri de specialitate au fost
publicate articole ºi studii ale muzeografilor din instituþie.

Biblioteca Judeþeana “ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa este o instituþie culturalã de
interes judeþean ce asigurã egalitatea accesului la informaþii ºi la documentele necesare informãrii,
educaþiei permanente, petrecerii timpului liber ºi dezvoltãrii personalitãþii utilizatorilor fãrã
deosebire de statut social ori economic, vârstã, sex, apartenenþã politicã, religioasã sau etnicã. Ea
face parte integrantã din sistemul informaþional naþional ºi îndeplineºte, corespunzãtor nivelului
de organizare, resurselor alocate ºi cerinþelor comunitãþii în slujba cãreia se aflã, urmãtoarele
atribuþii: constituie, organizeazã, prelucreazã, dezvoltã, conservã ºi pune la dispoziþia
utilizatorilor colecþii enciclopedice de carte, periodice, documente grafice ºi audio-vizuale ,
asigurã servicii pentru lecturã, studiu, informare ºi documentare la sediu ºi filialã ºi de împrumut la
domiciliu, organizeazã reuniuni ºtiinþifice de profil, redacteazã ºi editeazã produse culturale
necesare membrilor comunitãþii, întocmeºte rapoarte periodice de autoevaluare a activitãþii.
În perioada iulie 2004 octombrie 2005, Biblioteca Judeþeanã a urmãrit eficientizarea întregii
activitãþi, în vederea sporirii contribuþiei cãrþii la pregãtirea profesionalã ºi spiritualã a
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utilizatorlior sãi ºi satisfacerii nevoilor acestora de lecturã,
informare ºi documentare. Rolul Bibliotecii Judeþene devine cu
atât mai important cu cât accesul populaþiei la cumpãrarea cãrþii
este din ce în ce mai redus din cauza lipsei resurselor financiare
necesare.
Pentru îndeplinirea atribuþiilor ºi competenþelor ce îi revin
potrivit nivelului de organizare, potenþialului de dezvoltare a
serviciilor specifice ºi cerinþelor utilizatorilor, Biblioteca
Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu“ Ialomiþa a realizat în perioada
raportatã urmãtoarele activitãþi: achiziþionarea unui numãr de
8.355 de volume, în valoare de 123.000 lei RON cea mai mare sumã alocatã în acest scop
Bibliotecii Judeþene în ultimii 15 ani, conservarea colecþiilor de cãrþi ºi publicaþii periodice,
asigurarea serviciilor de lecturã, studiu, informare ºi documentare pentru 16.480 de utilizatori,
cãrora le-au fost difuzate 245.960 de volume, organizarea a 55 de expoziþii de carte, 10 lansãri de
carte ºi 5 dezbateri ºi întâlniri cu scriitori, critici ºi editori, asigurarea asistenþei de specialitate
pentru bibliotecile publice din judeþ (47 biblioteci comunale, 2 biblioteci municipale, 4 biblioteci
orãºeneºti) ºi, nu în ultimul rând, organizarea manifestãrii reprezentative a Bibliotecii judeþene
“Salonul judeþean anual de carte”, ajuns în anul 2005 la ediþia a XV - a.

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
Traditionale Ialomita este o instituþie cu tradiþie, care joacã un rol important în activitatea
culturalã a judeþului ºi se aflã în permanentã legaturã cu oamenii satelor, cu tot ceea ce înseamnã
civilizaþia ruralã.
Instituþia ºi-a elaborat strategia generalã ºi activitatea pe coordonatele menþinerii, afirmãrii ºi
perpetuãrii elementelor definitorii ale tradiþiei populare
ialomiþene, prin colecþionarea, cercetarea ºi tezaurizarea
datelor ºi valorilor reprezentative pentru creatia folcloricã din
judeþ ºi valorificarea rezultatelor acesteia în programele
aºezãmintelor culturale în spiritul autenticitãþii ºi sub semnul
valorii.
Activitatea de conservare presupune prelucrarea
materialelor culese în urma activitãþii de cercetare ºi
arhivarea lor, pe domenii ºi categorii, în vederea valorificãrii
complexe. Arhiva Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Ialomiþa include
documente, fiºe de fototecã, înregistrãri audio ºi video
valoroase, benzi magnetice, fiºe documentare, structurate pe
diverse teme: port popular, arhitecturã popularã, personalitãþi
culturale, folclor muzical ºi coregrafic, tradiþii ºi obiceiuri în
satul ialomiþean, mesteºuguri ºi artã popularã. A fost
amenajat un modern studio de montaj audio-video, cu dotare
tehnicã performantã.
De aemenea, Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale Ialomiþa coordoneazã
metodologic întreaga manifestare folcloricã din judeþul
Ialomiþa, constituindu-se în îndrumator al activitãþii
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cãminelor culturale, caselor de culturã, al cercurilor de
mesteºuguri populare din localitãþile rurale ale judeþului.
Preocupãrile constante privind instruirea ºi pregatirea
grupurilor ºi ansamblurilor de muzicã ºi dansuri populare, a
soliºtilor vocali, instrumentiºti ºi a orchestrelor de muzicã
popularã, revigorarea obiceiurilor ºi a tradiþiilor populare sunt
doar cãteva din prioritãþile în activitatea complexã a instituþiei.
Coordonandu-ºi întreaga activitate pe criteriile tradiþiei ºi
valorii, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea
Culturii Traditionale Ialomita a iniþiat ºi desfaºurat programe
culturale complexe de valorificare culturalã, ºtiinþifica ºi
artisticã a folclorului ialomiþean, incluzând festivaluri, sãrbãtori
populare, spectacole, sezãtori, serbãri, expoziþii, colocvii þi alte
manifestari în scopul cunoaºterii ºi valorificãrii patrimoniului
cultural ºi a tradiþiilor etnofolclorice locale, precum ºi
stimularea creativitãþii în toate genurile artei. Activitãþile
artistice organizate au caracter local, judeþean, naþional ºi
internaþional, sunt diversificate ºi abordeaza multiple forme de
exprimare.
Dintre actiunile de rezonanþã desfãºurate în perioada
raportatã menþionãm: Festivalul internaþional de folclor “ Floare
de pe Bãrãgan”, ediþiile a XXXVII a ºi a XXXVIII- a ale
Festivalului concurs naþional de interpretare a muzicii uºoare
româneºti” Trofeul tinereþii Amara”, ediþiile a II a ºi a III- a ale
Festivalului concurs naþional Antena Satelor al tinerilor
interpreþi “ Ion Albeºteanu”, spectacolele folclorice itinerante “
Rapsozii la ei acasã” , “ Zãrzãricã, zãrzãrea” ºi “ Când eram pe
Ialomiþa” desfãºurate la cãminele culturale din judeþ,
Sãrbãtoarea colindului ºi altele. De asemenea, au fost editate 3
CD ºi 2 casete audio cu melodii populare interpretate de concurenþii de la Festivalul concurs “ Ion
Albeºteanu”, orchestra ºi soliºtii Ansamblului “ Doina Bãrãganului” ºi de solistul de muzicã
popularã ialomiþeanã Nicolae Rotaru (“ Satul meu de la câmpie”), un CD - “ Tradiþie ºi
modernism” de prezentare a instituþiei.
Tot în perioada raportatã, în domeniul promovãrii realþiilor internaþionale de colaborare,
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ialomita a participat la
proiectul european LINKEAST , în colaborare cu Accademia Internazionale GRECI MARINO,
Accademia del Verbano di Lettere, Arti, Scienze ºi Accademia Internazionale ARTE E
CULTURA di belli arti, leterre e scienze “Michelangelo Angrisani” din Castel San Giorgio din
regiunea Campania, provincia Salerno ( Italia) , prin care se urmãreºte dezvoltarea relaþiilor de
colaborare dintre þãrile Uniunii Europene ºi þãrile candidate la aderare din estul Europei, ca etapã a
integrãrii europene ºi a construcþiei unei Europe lãrgite, prin promovarea multiculturalismului ºi a
organizat o microstagiune teatralã cu spectacole oferite de Teatrul muzical - dramatic
"B.P.Haºdeu” din Cahul Republica Moldova.
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Centrul Cultural UNESCO “Ionel
Perlea” Ialomiþa este o instituþie de culturã de
interes public judeþean, care are în obiectul de activitate
organizarea activitãþilor de promovare a cunoaºterii
valorilor culturii ºi artei locale, naþionale ºi universale,
de dezvoltare ºi afirmare a disponibilitãþilor creatoare
ale populaþiei în toate domeniile de creaþie ºi
interpretare artisticã ºi recreativ-distractive.
Pe baza programelor ºi proiectelor propuse
anual se desfãºoarã activitãþi proprii sau organizate în
colaborare cu alte instituþii de culturã - festivaluri,
colocvii, conferinþe, spectacole, microstagiuni teatrale ,
concerte, lansãri de carte, expoziþii ºi altele. Centrul
Cultural deþine ºi administreazã în regimul proprietãþii
publice bunurile mobile ºi imobile înscrise în listele de
patrimoniu ale Casei Memoriale „Ionel Perlea “ de la
Ograda.
Dintre acþiunile culturale desfãºurate în perioada
raportatã menþionãm :
- Festivalul ºi Concursul Naþional de interpretare
a liedului “Ionel Perlea”, ediþia a -IX- a, 6-8 mai 2005,
care este o manifestare artisticã dedicatã lui Ionel Perlea ºi care s-a impus ºi a dobândit prestigiu
prin unicitatea proiectului - interpretarea liedului, gen muzical complex ºi pretenþios, prin
participãri prestigioase, atât în juriu, cât ºi în recitaluri, dar ºi printr-un palmares confirmat apoi de
viaþa muzicalã naþionalã ºi internaþionalã. Concursul este un prilej pentru tinerii interpreþi de a
învãþa un repertoriu extrem de variat ca stiluri ºi epoci, de a cânta în diverse limbi ºi de a descoperi
de asemenea, muzica româneascã de gen, care conþine multe valori. Se creeazã astfel un dialog
firesc ºi necesar al generaþiilor, maeºtri ºi discipoli manifestându-se deopotrivã în sala de concert.
În fiecare an se intepreteazã noi piese româneºti, compuse special.
- expoziþiile de la GALERIILE DE ARTÃ ARCADIA - “Respiraþia Pãmîntului”- a artistei
Maria Candrea Ionescu, “ Batik” a artistei bulgare Yonka Gospodinova, “Real ºi imaginar” a
pictorului local Silviu Runcanu, “ Veniþi de luaþi luminã”- expoziþia de picturã a copiilor, “ Valori
ale artei plastice romaneºti în colecþiile Muzeului Judeþean Ialomiþa” , “ Salonul de toamnã “ ºi
“Salonul de primãvarã” expoziþii de artã plasticã ale UAPR Ialomiþa, expoziþia de pãpuºi ºi
veºminte indiene , NICOLAE PLACICOV - expoziþie de acuarelã, “Într-o miercuri…” expoziþie
de fotografie Florin Floreanu, “ Comunicart arte e cultura” expoziþie de artã plasticã italianaã în
cadrul proiectului LINKEAST, Salonul judeþean de carte ºi altele;
- coparticiparea la organizarea manifestãrilor Sãrbãtorile municipiului Slobozia, Trofeul
tinereþii Amara, Festivalul concurs “ Ion Albeºteanu”, Gala umorului “ Un bob de veselie“ de la
Feteºti ºi altele;
- acþiuni în cadrul programului “ MARI EVENIMENTE, MARI PERSONALITÃÞI” Eminesciana 15 ianuarie 2005, Ziua Unirii Principatelor - 24 ianuarie, Ziua mondialã a Zonelor
Umede - 2 februarie, Ziua Francofoniei - 20 martie, Ziua Uniunii Europene - 9 mai, Ziua
Copilului - 1 iunie, Ziua Mondialã a Mediului - 5 iunie, întâlnire cu poetul Grigore Vieru ºi altele.
Este de menþionat cã, în plan investiþional, în anul 2005 s-a aprobat ºi realizat lucrarea de
înlocuire a ºarpantei Centrului Cultural UNESCO “ Ionel Perlea” Ialomiþa .
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Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Ialomiþa a fost înfiinþatã
prin hotãrârea Consiliului Judeþean Ialomiþa
nr.35/30.11.2004, când, în lumina noilor abordãri
privind protecþia socialã, care vizeazã integrarea
politicilor de protecþie a copilului în cadrul politicilor
familiale ºi de asistenþã socialã, la 1 ianuarie 2005,
Directia Generala pentru Protecþia Drepturilor
Copilului Ialomiþa s-a unit cu Direcþia Judeþeanã de
Asistenþã Socialã Ialomita. Instituþia funcþioneazã în
subordinea Consiliului Judeþean Ialomiþa, având
personalitate juridicã ºi îndeplineºte atribuþii atât în
domeniul protecþiei copilului ºi familiei, cât ºi a altor
persoane aflate în situaþie de risc (persoane cu
dizabilitãþi, persoane vârstnice, victime ale violenþei
domestice, etc.).
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Ialomiþa dispune, în prezent de
urmatoarele servicii: Complexul de Servicii Urziceni,
Complexul de Servicii Comunitare Slobozia, Centrul
de Primire în Regim de Urgenþã Slobozia, Centrul de
Primire în Regim de Urgenþã pentru copilul mic
Slobozia, Centrul Maternal Slobozia, Centrele de
Plasament nr. 2, nr. 3 ºi nr.6 Slobozia, Centrul de
Plasament nr.7 Movila , Centrul de Plasament nr.8
Fierbinþi, Casele de tip familal „Marian”, „Cristina” ºi
„Raluca” din Slobozia, Centrul de Recuperare pentru
Copilul cu Handicap Neuro-psihic Slobozia .
Întreaga activitate a Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Ialomiþa s-a
desfîºurat pe baza strategiilor ºi programelor elaborate
anual sau multianual ºi a avut drept scop principal
monitorizarea ºi sprijinirea persoanelor ºi grupurilor de
persoane aflate în dificultate, copii abandonaþi, familii
sãrace, persoane vârstnice, persoane cu handicap, etc.
În domeniul protecþiei copilului un accent
deosebit s-a pus pe sprijinirea copiilor aflaþi în
dificulatate prin menþinerea acestora în familia naturalã
sau cea largitã ºi diminuarea numãrului de copii din
Centrele de Plasament. De asemenea, pe masura
închiderii centrelor de tip vechi s-a lãrgit gama de
servicii acordate acestei categorii de beneficiari. Pentru
exempliflicare vã aducem în atenþie câteva cifre: 55 de
familii atestate pentru a adopta copii, 45 adopþii ramase
definitive ºi irevocabile, 12 adopþii aflate pe rol, 452 de
plasamente în familie, 156 de copii aflãþi la asistenþi
maternali, 103 copii ieºiþi din Centrele de Plasament,
258 copii existenþi în Centrele de Plasament, 7.234
persoane cu handicap aflate în evidenþã ºi 165 de
persoane gãzduite în Centrul de Îngrijire ºi Asistenþã
Socialã Slobozia.
Aºa cum am mai arãtat, asistenþa socialã
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reprezintã una dintre prioritãþile strategice urmãrite de Consiliul Judeþean Ialomiþa, fapt ce rezultã
din ponderea alocaþiilor destinate acestui scop în bugetul judeþului ( peste 50 % ), numãrul de
personal anagajat în sistem (624) ºi proiectele sociale propuse ºi realizate prin atragerea de
fonduri nerambursabile. Prin finanþãri interne ºi externe ºi contribuþii ale Consiliului Judeþean
Ialomiþa au fost realizate urmatoarele proiecte: închiderea Centrelor de Plasamnet nr. 1 ºi nr. 5
Slobozia , înfiinþarea Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-psihic Slobozia ,
construirea celor 3 case de tip familial, deschiderea Centrului pentru tinerii care nu mai sunt
instituþionalizaþi de la Fierbinþi Târg, construirea unui Complex de servicii la Centrul de Plasment
nr.2 Slobozia ºi, nu în ultimul rând, realizarea Cãminului pentru persoane vârstnice “ing. Vadim
Rusu” de la Balaciu, aflat în fazã finalã de execuþie.

Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a
Persoanelor lalomiþa este instituþie publicã de interes
judeþean, cu personalitate juridicã, înfiinþatã prin hotãrârea
nr. 47/28.12.2004 în subordinea Consiliului Judeþean
Ialomiþa, prin reorganizarea Compartimentului de stare
civilã din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeþean
Ialomiþa ºi a Biroului evidenþa populaþiei din cadrul
Serviciului de Evidenþã Informatizatã a Persoanei Ialomiþa.
Direcþia exercitã competenþele ce îi sunt conferite
prin lege si îºi desfaºoarã activitatea în interesul persoanei ºi
al comunitãþii ºi în sprijinul instutuþiilor statului.
În perioada raportatã, Direcþia Judeþeanã de Evidenta a Persoanelor lalomiþa ºi-a îndeplinit
atribuþiile pe urmãtoarele planuri :
- coordonarea ºi controlul metodologic al activitãþii serviciilor publice comunitare de
evidenþã a persoanelor din cadrul judeþului lalomiþa;
- monitorizarea demersurilor autoritãþilor locale din judeþ în direcþia constituirii serviciilor
publice comunitare din Slobozia, Urziceni, Feteºti ºi Þãndãrei. De asemenea, a înaintat primarilor
oraºelor nou-infinþate (Amara, Fierbinþi ºi Cãzãneºti) metodologia privind etapele care trebuie
parcurse în vederea înfiinþãrii de servicii publice comunitare locale de evidenþã a persoanelor în
aceste localitãþi;
- înregistrarea instituþiei ca operator de date cu caracter personal în Registrul de evidenþã a
prelucrãrilor de date cu caracter personal al Avocatului Poporulur, în calitate de autoritate de
supraveghere, conform Legii nr. 677/2001;
- sprijinirea desfãºurãrii în condiþii optime a alegerilor locale parþiale care au avut loc în
localitãþile Ion Roatã, Colelia, Mãrculeºti, Moldoveni,Platoneºti ºi Sãrãþeni ºi a referendumurilor
organizate în vederea modificãrii statutului unor sate ºi transformãrii acestora în comune: Gura
lalomiþei -Mihail Kogãlniceanu, Cegani Borduºani, realizând actualizarea listelor electorale
permanente, emiterea cãrþilor de identitate cetãþenilor care au solicitat schimbarea domiciliului ºi
emiterea cãrþilor de identitate provizorii;
- organizarea, în data de 21 septembrie 2005, a întâlnirii anuale pentru analiza activitãþii pe
linie de evidenþã a persoanelor la nivelul judeþului lalomiþa;
- transmiterea zilnicã la Inspectoratul Naþional de
Evidenþã a Persoanelor a indicatorilor centralizaþi la nivel
judeþean privind eliberarea actelor de identitate (cãrþi de
identitate ºi cãrþi de identitate provizorii), totalul
documentelor eliberate în sistem de ghiºeu unic (paºapoarte,
permise de conducere ºi certificate de înmatriculare),
persoanele verificate în bazele de date, urmãriþi general sau
local identificaþi. De asemenea, lunar, trimestrial ºi
semestrial se transmit la INEP situaþii statistice specifice
activitãþii de evidenþã a persoanelor;
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- propuneri de emitere a 10 dispoziþii ale preºedintelui Consiliului Judeþean Ialomiþa
privind admiterea schimbãrii pe cale administrativã a numelui pentru 5 persoane ºi a prenumelui
pentru un numãr de 5 persoane;
- operarea în registrele de stare civilã, exemplarul II, a unui nurnãr de 9661 comunicãri de
menþiuni pivind modificãrile intervenite în statutul civil al persoanelor, preluarea lunarã din
teritoriu a datelor privind principalele activitãþi de stare civilã desfãºurate (acte de naºtere, acte de
cãsãtorie, acte de deces) în vederea întocmirii situaþiilor statistice centralizatoare care se transmit
la INEP semestrial, preluarea a 218 dosare privind transcrierea în registrele de stare civilã române a
unor acte de stare civilã încheiate în strãinãtate, verificarea lor ºi înaintarea spre aprobare
Inspectoratului Naþional pentru Evidenþa Persoanelor;
- verificarea documentelor depuse pentru acordarea unei dispense de vârstã în conformitate
cu prevederile Codului Familiei ºi întocmirea raportului prin care s-a propus emiterea dispoziþiei
preºedintelui Consiliului Judeþean pentru încuviinþarea cãsãtoriei ;
- consilierea pe probleme de stare civilã a funcþionarior din noile comune ºi participarea la
predarea- preluarea gestiunii de stare civilã ;
- efectuarea de controale în 57 de localitãþi cu privire la înregistrarea ºi întocmirea actelor
ºi faptelor de stare civilã, modul de soluþionare a lucrãrilor de stare civilã intocmite, gestionarea
certificatelor de stare civilã, în baza graficului de îndrumare si control;
- organizarea, în perioada 6-8 septembrie 2005, pe 3 centre (Þãndãrei, Slobozia ºi Urziceni)
a instruirii anuale pentru perfecþionarea pregãtirii profesionale a ofiþerilor de stare civilã din
aparatul propriu al consiliilor locale, cât ºi a celor din cadrul serviciilor publice comunitare locale
de evidenþã a persoanelor, prilej cu care au fost dezbãtute disfuncþionalitãþile cu care delegaþii de
stare civilã se confruntã în activitatea proprie. precum ºi prevederile actelor normative care
reglementeazã regimul actelor ºi faptelor de stare civilã.
Fiind instituþie nou înfiinþatã, Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor Ialomiþa ºi-a
amenajat sediul într-un spaþiu situat în Palatul Administrativ al judeþului Ialomiþa, la etajul 4, unde
deþine în prezent un numãr de 7 birouri, din care 5 sunt dotate corespunzãtor. În condiþiile mãririi
numãrului de personal spaþiul amenajat este unul insuficient, fiind necesare fonduri pentru
amenajarea, mobilarea ºi dotarea a încã douã birouri.

Direcþia Judeþeanã de Protecþia Plantelor Ialomiþa este serviciu public aflat
sub autoritatea Consiliului Judeþean Ialomiþa, care are ca obiect de activitate prestarea de servicii
cãtre persoane fizice ºi juridice constând în : combaterea bolilor, dãunãtorilor ºi buruienilor la toate
culturile agricole, tratamentul chimic al seminþelor, dezinsecþia, deratizarea ºi dezinfecþia spaþiilor
de depozitare ºi a unor spaþii publice, aprovizionarea, depozitarea ºi distribuirea de produse de uz
fitosanitar, alte activitãþi de autofinanþare. Direcþia are prevãzute pentru anul 2005 venituri din
alocaþii bugetare de 25.320 lei RON, din care a realizat la perioada raportatã 11.760 lei RON ºi
venituri din activitãþi autofinanþate de 13.108 lei RON, cu realizãri la perioadã de 15.821 lei RON.
Cheltuielile se încadreazã în alocaþiile aprobate de Consiliul Judeþean Ialomiþa. Tarifele pentru
serviciile prestate sunt aprobate anual prin hotãrâre a Consiliului Judeþean Ialomiþa.
Analiza activitãþii Direcþiei Judeþene de Protecþia Plantelor Ialomiþa într-o ºedinþã de lucru
a conducerii operative a Consiliului Judeþean Ialomiþa a condus la stabilirea urmãtoarelor mãsuri:
încasarea urgentã a veniturilor din activitãþile autofinanþate, în condiþiile în care nivelul încasãrilor
se situeazã la 23 %, utilizarea tuturor cãilor de acþiune pentru recuperarea debitelor, elaborarea
unei strategii pe termen mediu care sã asigure reducerea alocaþiilor bugetare ºi creºterea gradului
de autofinanþare prin diversificarea serviciilor ºi un management mai activ ºi performant.
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5. Alte atribuþii
În plan judeþean, preºedintele Consiliului Judeþean
Ialomiþa a condus, prin rotaþie, cu prefecþii judeþului Ialomiþa
lucrãrile comisiei judeþene consultative. Au fost, în perioada
raporatã, 8 ºedinþe ale
comisiei judeþene
consultative, în care s-au
dezbãtut probleme
privind: îndeplinirea
programelor anuale de
dezvolare economicosocialã a judeþului, aplicarea legilor fondului funciar,
gestionarea situaþiilor de urgenþã determinate de viscole,
inundaþii ºi gripa aviarã, realizarea strategiei din domeniul
managementului integrat al deºeurilor, alimentãrii cu apã ºi
canalizarea în mediul urban ºi rural, pregãtirea ºcolilor ºi grãdiniþelor pentru anul de
învãþãmânt ºi altele.
De asemenea, în perioada de referire a raportului, pentru dezbaterea ºi elaborarea unor
soluþii operative, precum ºi pentru informarea reciprocã cu privire la principalele acþiuni ce
urmeazã sã se desfãºoare pe teritoriul judeþului Ialomiþa s-a întrunit în 11 ºedinþe comitetul
operativ-consultativ, a cãrui conducere a fost asiguratã prin rotaþie de prefect, preºedintele
Consiliului Judeþean ºi primarul municipiului Slobozia. În cadrul ºedinþelor organizate ºi conduse
de preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa s-au propus spre dezbatere teme referitoare la:
situaþia proiectelor de investiþii din domeniul reabilitãrii drumurilor judeþene ºi al alimentãrilor cu
apã, perspectivele 2005 - 2006 ale Programului SAPARD în Ialomiþa, reorganizarea Corpului
Gardienilor Publici ºi înfiinþarea Poliþiei Comunitare, repartizarea veniturilor ºi cheltuielilor între
comunle nou înfiinþate ºi cele reorganizate, stadiul proiectelor sociale derulate în judeþ, programul
de mãsuri pentru prevenirea efectelor fenomenelor naturale din iarna 2005 - 2006 ºi altele.
Ca vicepreºedinte al Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã Ialomiþa am
participat la acþiunile iniþiate de aceastã structurã ºi
am propus mãsuri menite sã asigure gestionarea
corectã ºi operativã a situaþiilor atipice determinate
de viscolele din iarna 2004-2005 ºi inundaþiile din
septembrie 2005. Apreciem cã în funcþionarea
Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã
Ialomiþa trebuie sã asigurãm o mai mare coerenþã în
managementul ºi gestionarea situaþiilor de acest tip,
prin identificarea operativã ºi monitorizarea surselor
de risc, evaluarea informaþiilor ºi analiza situaþiilor
apãrute, elaborarea de variante de acþiune în funcþie
de amploarea ºi evoluþia evenimentului, precum ºi
din punct de vedere al implicaþiilor sociale ºi al
eforturilor materiale si financiare pe care le
presupune fiecare eveniment. De asemenea, situaþiile
de urgenþã specifice anului 2005 în judeþul Ialomiþa
ne-au arãtat cã fiecare localitate a administraþiei
publice trebuie sã-ºi asume responsabilitatea
gestionãrii acestor situaþii, conform competenþelor
legale ºi ierarhice cu care au fost investite ºi cã trebuie
sã elaborãm strategii locale, zonale ºi judeþene pentru
fiecare tip de risc. Trebuie sã ºtim cu claritate
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acþiunile ºi mãsurile ce se impun a fi luate atât pentru prevenirea situaþiilor de urgenþã, cât ºi pentru
înlãturarea fenomenelor negative pe care acestea le-ar putea produce.
Este la fel de important, ca de la nivel judeþean sã insistãm în continuare pe solicitarea de
armonizarea urgentã a legislaþiei din domeniu ºi clarificarea aspectelor privind limitele de
competenþã ale autoritãþilor publice locale în ceea ce priveºte asigurarea resurselor financiare
necesare gestionãrii situaþiilor de urgenþã.

În calitate de preºedinte al Comandamentului Judeþean Antiepizootic a condus cele 9
ºedinþe de lucru, în care s-au analizat cazurile de pestã
porcinã ºi rabie depistate în judeþ , mãsurile de lichidare a
focarelor descoperite, ca ºi mãsurile dispuse pentru
prevenirea gripei aviare.
Autoritãþile administraþiei publice locale au
dreptul ca, în limita competenþelor cu care sunt investite,
sã se asocieze sau sã adere la asociaþii din þarã sau
strãinãtate pentru protecþia ºi promovarea intereselor lor
comune. Este un obiectiv cu caracter strategic pentru
fiecare autoritate publicã, fundamentat ºi pe atribuþiile
structurilor asociative ºi rolul lor deosebit în susþinerea ºi
promovarea intereselor specifice
ale autoritãþii
administraþiei publice judeþene în raport cu autoritãþi ale
administraþiei publice centrale ºi autoritãþile legal constituite la nivel regional sau internaþional.
Un aspect deosebit de important al activitãþii
preºedintelui Consiliului Judeþean Ialomiþa este cel care
priveºte calitatea de membru în
Consiliul pentru
Dezvoltare Regionalã al Regiunii de Dezvoltare SUD Muntenia, unde a urmãrit ºi a acþionat pentru: perfecþionarea
cadrului legislativ privind dezvoltarea regionalã, pentru
asigurarea dreptului inalienabil al autoritãþilor locale ºi
judeþene la reprezentare, consultare ºi exprimare a intereselor
în structurile regionale, implicarea tuturor autoritãþilor
centrale ºi locale în dezbaterile ce au drept obiect
perspectivele bugetare ale UE pentru perioada 2007 - 2013 cu
incidenþã directã asupra structurii ºi dimensiunilor fondurilor
structurale, restructurarea fundamentalã a raporturilor dintre
autoritãþile administraþiei publice locale ºi judeþene ºi
agenþiile de dezvoltare regionale ºi a celor dintre consiliile de
dezvoltare regionalã ºi Ministerul Integrãrii Europene pentru
asigurarea unui grad mai mare de funcþionalitate, în care
factorii locali sã aibã motivaþie, implicare ºi în care sã se
regãseascã interesele locale. Totodatã, se impune
operaþionalizarea tuturor structurilor regionale ºi locale prin
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implicarea conºtientã, motivatã, profesionistã, eficientã ºi voluntarã în elaborarea planurilor
regionale ºi naþionale de dezvoltare, în aºa fel încât ele sã producã efecte conforme cu dorinþele
colectivitãþilor teritoriale care fac parte din regiune, asigurarea unui management transparent ºi
eficient al fondurilor europene derulate prin agenþiile de dezvoltare regionalã, consultarea
consecventã ºi eficientã a autoritãþilor pe toate nivelurile, în cadrul structurii regionale create în
ultimii ani în procesul de elaborare a planurilor regionale de dezvoltare, þinând cont de
dimensiunile statistice ºi de dezvoltare oficial recunoscute la nivel european.
De altfel, acestor principii se circumscriu ºi urmãtoarele acþiuni: participarea la seminarul
organizat de Agenþia de Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia cu tema „Factori de decizie la nivel
regional ºi local ºi importanþa lor pentru atragerea fondurilor structurale în dezvoltarea regionalã“,
desfãºurarea, în ziua de 8 iulie 2005, în sala de ºedinþe a Consiliului Judeþean Ialomiþa a ºedinþei
extraordinare a CONSILIULUI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ SUD MUNTENIA,
organizarea la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ din Slobozia a seminarului cu tema
„2007 - Suntem pregãtiþi ºi putem sã cheltuim banii alocaþi de Uniunea Europeanã“ împreunã
cu Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia, vizita de lucru efectuatã în perioada 2327 octombrie 2005, în Regiunea West Midlands Marea Britanie, pentru un schimb de experienþã
privind utilizarea fondurilor structurale pentru regenerarea regiunii ºi rolul autoritãþilor locale în
accesarea fondurilor structurale.
Colaborarea cu structurile asociative de la nivel naþional ale administraþiei publice s-a
intensificat ºi a fost susþinutã permanent, deoarece efortul lor conjugat a mãrit impactul acþiunilor
desfãºurate ºi de îndeplineºte ºi prevederea expresã din art. 8 din Legea nr.215/2001 a
administraþiei publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, stipuleazã obligaþia
autoritãþilor administraþiei publice centrale de a consulta, înainte de adoptarea oricãrei decizii,
structurile asociative locale ale autoritãþilor administraþiei publice, în toate problemele care le
privesc în mod direct, potrivit legii.
Structurile asociative la care Consiliul Judeþean Ialomiþa a aderat sunt: Uniunea Naþionalã
a Consiliilor Judeþene din România, Asociaþia Directorilor Economici din Consiliile Judeþene din
România, Asociaþia Naþionalã a Informaticienilor din Administraþia Publicã, Asociaþia Naþionalã a
Centrelor de Informaþii pentru Cetãþeni.
Uniunea Naþionalã a Consiliilor Judeþene din România este o organizaþie
neguvernamentalã care urmãreºte înfãptuirea principiilor autonomiei ºi descentralizãrii serviciilor
publice în organizarea ºi funcþionarea autoritãþilor administraþiei publice locale, promovarea
cooperãrii regionale ºi inter-regionale, colaborarea cu celelalte structuri asociative ale autoritãþilor
administraþiei publice locale existente în România. Preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa a
participat la majoritatea acþiunile UNCJR, a fãcut propuneri numeroase de modificare a unor acte
normative care privesc administraþia publicã.
Promovarea colaborãrii
internaþionale pe diverse planuri
reprezintã un obiectiv strategic
esenþial al Consiliului Judeþean
Ialomiþa. În acest sens sunt de
evidenþiat urmãtoarele acþiuni :
- participarea, în zilele de
10-11 martie 2005, la Craiova, la
cea de-a IIa Convenþie regionalã a
multiplicatorilor de informaþie
e u r o p e a n ã , o rg a n i z a t ã d e
Delegaþia Comisiei Europene în
parteneriat cu reþelele de
multiplicatori din 12 judeþe din
sudul ºi sud-vestul þãrii, în cadrul
cãreia, un moment deosebit a fost
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semnarea «Protocolului de parteneriat în activitatea de
comunicare pe teme europene » dintre Delegaþia
Comisiei Europene, reprezentatã de domnul Jonathan
SCHEELE ºi fiecare din cele douãsprezece judeþe,
reprezentate de prefecþi ºi preºedinþii Consiliilor
Judeþene. Protocolul cu judeþul Ialomiþa a fost semnat de
domnul CAZACU MARINICÃ, prefect ºi domnul
VASILE SILVIAN CIUPERCÃ, preºedintele Consiliului
Judetean Ialomita. Prin acþiunile propuse, se urmãreºte
cunoaºterea instituþiilor europene ºi a atribuþiilor
acestora, diseminarea informaþiei europene pe grupuri
þintã (comunicarea la sat, comunicarea cu tineretul ºi copiii, finanþãrile europene), aplicarea
strategiilor de informare ºi comunicare ale Delegaþieie Comisiei Europene, Ministerului
Integrãrii Europene ºi ale fiecãrui judeþ.
- susþinerea de cãtre Consiliul Judeþean
Ialomiþa a derulãrii proiectului “ Cooperarea
pentru dezvoltarea sistemului agro-alimentar
din Balcani - proiectul pilot pentru judeþele
Ialomiþa, Cãlãraºi, Constanþa ºi Tulcea “, cu
participarea directã a Regiunii Puglia din
Italia. Proiectul are ca obiectiv principal
creºterea nivelului productiv, organizatoric ºi
distributiv al sectorului agro-alimentar din
cele patru judeþe pilot, prin intermediul unor
intervenþii ale pãrþii italiene pe probleme de
asistenþã tehnicã ºi formare adresate firmelor
locale de profil ºi prin iniþierea colaborãrii
dintre companiile italiene ºi societãþile
comerciale care activeazã în domeniu.
Susþinerea proiectului de cãtre Consiliul
Judeþean Ialomiþa s-a fundamentat atât pe
necesitatea valorificãrii potenþialului agroalimentar al judeþului, cât ºi pe sprijinirea
agenþilor economici de profil, pentru
dezvoltarea unor afaceri profitabile, de mare
randament ºi la parametrii de competitivitate
europeanã, care sã asigure absorbþia unei pãrþi
a forþei de muncã disponibile în judeþ,
creºterea contribuþiei mediului local de afaceri
la formarea veniturilor bugetelor locale ºi
dezvoltarea durabilã a comunitãþilor din judeþ ;
- promovarea potenþialului judeþului
Ialomiþa ºi atragerea de investiþii strãine au stat
la baza întâlnirii informale dintre reprezentanþii judeþelor Ialomiþa, Olt ºi Teleorman ºi o delegaþie
canadiano-americanã de oameni de afaceri, interesaþi de o locaþie pentru construirea unei fabrici
de etanol (combustibil obþinut din porumb, care se adaugã în benzinã), investiþia ridicându-se la
300 milioane dolari, fabrica urmând sã prelucreze anual 250-300.000 tone porumb. Au fost
prezentate ofertele judeþului Ialomiþa privind posibilele locaþii pentru asemenea investiþii ºi s-au
analizat elementele existente de infrastructurã în comparaþie cu cerinþele investitorilor strãini.
Urmare a acestei întâlniri, o delegaþie de oameni de afaceri a fost oaspetele judeþului Ialomiþa, unde
a vizitat locaþiile propuse la Slobozia, Urziceni ºi Feteºti. Evaluãrile tehnice vor fi fãcute de cãtre
specialiºtii canadieni în urmãtoarele luni;
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- la invitaþia Consiliul Judeþean Ialomiþa ºi a Primãriei Municipiului Slobozia, Excelenþa
sa, Ajai Malhotra, ambasadorul Indiei în România, a fost oaspetele judeþului în ziua de 9 iunie
2005, membrii delegaþiei participând la depunerile de coroane care a avut loc la Munumentul
Eroilor ºi la Cimitirul Eroilor, la vernisarea unei excepþionale Expoziþii de pãpuºi ºi vestminte
indiene, la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“. Cu acest prilej s-au putut evalua ºi propune
modalitãþi concrete de colaborare ºi cooperare în diferite domenii;

- în perioada 13-15 octombrie 2005, preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa a
participat la Conferinþa internaþionalã „Autoritãþi locale ºi regionale din sud-estul Europei experienþe ºi perspective“ desfãºuratã la Viena (Austria) ºi organizatã de Consiliul European al
Municipilitãþilor ºi Regiunilor (C.M.E.R.) ºi Asociaþia Oraºelor ºi Municipiilor din Austria.
Conferinþa a oferit posibilitatea dezbaterii unor teme ca: „Sud-Estul Europei - care sunt mizele ºi
care sunt aºteptãrile“, „Prioritãþi ale preºedinþiei Uniunii Europene asiguratã de Austria - în anul
2006 pentru S-E Europei“, „Rolul Congresului Autoritãþilor Regionale ºi Locale“, „Cooperarea ºi
schimbul de experienþã între asociaþiile autoritãþilor locale ºi regionale“, „Finanþarea
infrastructurii locale“ ºi întâlniri cu Hans Winkler, secretar de stat în Ministerul Afacerilor
Externe al Austriei, Michel Haupl - preºedintele CMR, primar ºi guvernator al Vienei, cu membri
ai Parlamentului European. În cadrul manifestãrii , preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa a
conferenþiat despre „ Prioritãþi ale Uniunii Naþionale a Consiliilor Judeþene din România pentru
modernizarea administraþiei publice“, abordând tematicile descentralizãrii, depolitizãrii
managementului public ºi dezvoltãrii regionale.
- propunerea de participare a unei delegaþii formatã din cinci consilieri judeþeni la sesiunea
extraordinarã aniversarã a Adunãrii Regiunilor Europene ce se desfãºoarã la Strasbourg, la
sfârºitul lunii noiembrie 2005, în condiþiile în care Consiliul Judeþean Ialomiþa este membru al
acestiei organizaþii europene. Adunarea Regiunilor Europene (ARE ) este o organizaþie politicã
a regiunilor Europei ºi purtãtorul de cuvânt al
intereselor lor la nivel internaþional ºi european. Creatã
în anul 1985, Adunarea Regiunilor Europene are acum
250 de regiuni membre din 26 de þãri europene ºi 13
organizaþii interregionale. Scopul Adunãrii Regiunilor
Europene este de a creºte rolul regiunilor în rezolvarea
problemelor economice ºi sociale, de a promova
democraþia regionalã cu respectarea diversitãþii
existente ºi în conformitate cu principiile definite în
“Declaraþia asupra regionalismului în Europa” din anul
1996, de a contribui la dezvoltarea cooperãrii
interregionale ºi cooperãrii
transfrontaliere în
domeniul serviciilor publice, de a spori iniþiativele
regionale care au la bazã diversitatea culturalã ºi de a
încuraja integrarea consilierilor ºi funcþionarilor
regionali în Europa prin training. Prin Hotãtârea nr.
47/15.12.1997, Consiliul Judeþean Ialomiþa a aderat la
acest organism ºi a participat la cea mai mare parte a
acþiunilor iniþiate. Anul 2005 marcheazã a XX-a
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aniversare a Ansamblului Regiunilor Europene, prilej cu care se vor desfãºura la Strasbourg, în
perioada 24 - 26 noiembrie 2005, adunarea generalã ºi alte manifestãri specifice subsumate temei
“Noutate în Europa utilizarea potenþialului creativ al regiunilor, rolul ideilor, al diversitãþii ºi
capitalului uman”.
Prin toate aceste acþiuni s-a urmãrit promovarea potenþialului, oportunitãþilor ºi intereselor
judeþului Ialomiþa, au fost promovate schimburi de experienþã care sã conducã la creºterea
performanþelor administraþiei publice judeþene, s-a lãrgit baza de colaborare ºi cooperare cu
structuri diverse, care sã permitã parteneriate internaþionale reciproc avatajoase.
Aceastã prezentare sinteticã nu este un instrument ºtiinþific de diagnozã ºi analizã a stãrii
instituþiei Consiliului Judeþean Ialomiþa, dar este un raport guvernat de cerinþa prezentãrii
obiective a realizãrii conducerii executive a Consiliului Judeþean Ialomiþa în perioada iulie 2004 octombrie 2005.
Menþionãm cã activitatea preºedintelui Consiliului Judeþean nu poate fi gânditã ºi nici
separatã de activitatea consilierilor judeþeni, a aparatului propriu de specialitate ºi a instituþiilor
publice subordonate. Între ele este o legaturã nemijlocitã ºi o intercondiþionare reciprocã, fiecare
având partea sa de contribuþie. Nimic n-am fi putut realiza unul fãrã celãlalt, cum la fel de bine
trebuie sã împarþim ºi neîmplinirile! Oricum, afirm cu toatã convingerea cã am reuºit sã avem la
nivelul structurilor autoritãþii administraþiei publice judeþene oameni profesioniºti, pe care se
poate conta în orice situaþie ºi care pot înfãptui reforma din administraþie. Este de datoria noastrã, a
celor care conducem acum aceastã instituþie sã le asigurãm condiþiile manifestãrii depline a
iniþiativelor pozitive, sã-i coordonãm cu responsabilitate, sã le cultivãm calitãþile ºi sã-i motivãm
corespunzãtor.
În acelaºi timp, trebuie sã vedem ºi deficienþele din activitate, de ce nu am reuºit sã adaptãm
toate structurile interne la evoluþia procesului de reformã din administraþia judeþeanã, de ce existã
încã rezistenþa la schimbare din partea unor funcþionari publici, de ce se menþin elemente de rutinã
ºi de conservatorism în activitatea unor compartimente, de ce procesul de debirocratizare este lent
ºi care sunt cauzele amânãrii profesionalizarii întregului nostru corp de funcþionari publici.
Recrutarea lor este grea, pentru cã salariile sunt neatractive !
Chiar dacã lipsa fondurilor bugetare este realã, totuºi nu am reuºit sã responsabilizãm mai
mult autoritãþile administraþiei publice locale în gãsirea ºi atragerea de resurse care sã susþinã ºi
întãreascã autonomia financiarã a localitãþilor ialomiþene.
Nu am fost totdeauna prezenþi la sedinþele consiliilor locale, lipsindu-ne astfel de o sursã de
informaþii, de perceperea realitãþii din teritoriu, de cunoaºterea problemelor cu care se confruntã
comunitãþile locale, de soluþiile pe care le preconizeazã ºi de previzionare a unor acþiuni în care sã
se implice direct ºi Consiliul Judeþean Ialomiþa .
N-am încercat aplicarea sistemului de audieri ºi dezbateri publice asupra proiectelor de
hotãrâri de interes cetãþenesc.
Folosesc acest prilej pentru a adresa mulþumiri tuturor consilierilor judeþeni, autoritãþilor
administraþiilor publice judeþene ºi locale, aparatului propriu al Consiliului Judeþean,
conducãtorilor din instituþiile ºi serviciile publice aflate sub autoritatea noastrã, reprezentanþilor
mass-media pentru colaborare ºi întelegere. Mulþumesc ºi prietenilor ºi neprietenilor! Prietenilor,
pentru cã m-au sprijinit în tot ceea am întreprins ºi neprietenilor, pentru cã m-au ambiþionat sã
cutez ºi sã fac mai mult pentru îndeplinirea atribuþiilor.
Vã doresc sã aveþi liniºte în suflet, limpezime în gând ºi prosperitate în viaþã!
Sper ca raportul pe anul 2006 sã fie mai bogat în împliniri, iar cetãþenilor judeþului Ialomiþa
sã le aducem numai lucruri bune ºi regãsirea standardului de viaþã pe care ºi-l doresc ºi îl meritã!
Vã mulþumesc!
VASILE SILVIAN CIUPERCÃ
PREªEDINTE
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