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CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

PROCES‐VERBAL
Încheiat azi, 16 septembrie 2013, în şedința ordinară a
Consiliului Județean Ialomița
Lucrările şedinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița sunt publice şi se
desfăşoară în sala de şedințe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din municipiul
Slobozia.
Lucrările şedinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița sunt deschise de dl.
preşedinte Vasile Silvian Ciupercă:
Domnul preşedinte: „Bună ziua, stimați colegi! În acest moment suntem 29 de
consilieri județeni, permiteți‐mi să declar deschisă această şedință ordinară a Consiliului
județean, salutându‐i cu acest prilej pe toți care au fost invitați şi au răspuns invitației
noastre.
Participă astfel la şedință domnul Martinescu Liviu, comandorul Structurii Teritoriale
pentru Probleme Speciale din județul Ialomița, doamna profesoară Neagu Mădălina,
directoarea Şcolii Speciale şi directorii instituțiilor subordonate Consiliului județean, precum
şi distinşi reprezentanți ai presei locale cărora le mulțumim.
Lipsesc motivat doamna Urloiu Zenica şi domnul Enescu Gheorghe.
Înainte de a supune la vot ordinea de zi vreau să vă propun, în temeiul art. 46 din
Regulamentul de Funcționare al Consiliului, suplimentarea ordinii de zi pentru o problemă
urgentă. Este vorba de dezbaterea şi adoptarea, care s‐au realizat de altfel şi în Comisii, a
unui proiect de hotărâre privind adoptarea documentației tehnico‐economice şi a studiului
de fezabilitate pentru etapa I a unui proiect urgent şi necesar de asigurare a utilizării
etajului doi din Complexul de servicii pentru persoane vârstnice de la Fierbinți.
Vă supun, mai întâi, aprobării dumneavoastră suplimentarea ordinii de zi cu acest
proiect de hotărâre.
‐ Cine este „pentru” suplimentarea ordinii de zi?
Se abține cineva, este cineva împotrivă ?
Cu 29 voturi „pentru” ordinea de zi a fost suplimentată.
Aş dori ca acest lucru, având o legătură cu un alt punct de pe ordinea de zi, cu cel de
rectificare a bugetului, să fie introdus pe a doua poziție.
Vă supun la vot ordinea de zi a şedinței ordinare a Consiliului județean, suplimentată:
‐ Cine este „pentru”?
Se abține cineva, este cineva împotrivă ?
Cu 29 voturi „pentru” intrăm astfel în ordinea de zi.”
Domnul secretar Adrian Ionescu: ”Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri
județeni, bună ziua distinşi reprezentanți ai mass mediei locale, deschidem ordinea şedinței
de astăzi cu un proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcții al
instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița.

2

Proiectul de hotărâre are la bază un raport formulat de către Direcția buget‐finanțe,
a fost analizat fără a se propune amendamente de către Comisia juridică, Comisia de muncă
şi Comisia de învățământ.
Pe fond, proiectul de hotărâre propune modificarea organigramei şi a statului de
funcții al instituțiilor publice de cultură ca urmare a apariției unui act normativ, Ordonanța
de Guvern 77/2013, după cum urmează:
Se aprobă organigrama şi statul de funcții al Bibliotecii Județene „Ştefan Bănulescu”
Ialomița, potrivit anexelor nr. 1a şi 1b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă organigrama şi statul de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, potrivit anexelor nr.2a şi 2b, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă organigrama şi statul de funcții al Centrului Cultural UNESCO „Ionel
Perlea”, potrivit anexelor nr. 3a şi 3b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă organigrama şi statul de funcții al Muzeului Agriculturii Slobozia, potrivit
anexelor nr. 4a şi 4b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă organigrama şi statul de funcții al Muzeului Județean Ialomița, potrivit
anexelor nr. 5a şi 5b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Dată fiind dubla calitate a domnului consilier județean Gheorghe Petre, de consilier
județean şi de manager la Muzeul Agriculturii, dânsul nu va participa la votul acestui proiect
de hotărâre.”
Domnul preşedinte: ”A fost invocată, pe scurt, de către domnul secretar, OG
77/2013 din vara acestui an, Ordonanță care priveşte unele măsuri financiare destinate
asigurării funcționării instituțiilor, dar şi asigurării funcționării financiare a acestora. Asta
modifică în sensul contracției activitatea din aceste instituții. Membrii comisiilor care au
analizat acest document au observat şi care sunt constrângerile la care ne‐am supus.
Ca inițiatori subliniem că dorim menținerea standardelor pe care aceste instituții şi
le‐au dobândit ca urmare a activității pe care o desfăşoară, asigurând funcționarea lor, chiar
dacă au mai dispărut funcții de conducere la nivel de aşteptare a populației şi a tuturor care
monitorizează activitatea acestor instituții din subordinea Consiliului Județean Ialomița.
Comentarii, opinii, observații…...
Dacă nu aveți intervenții, vă supun la vot proiectul de hotărâre:
‐ Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abține cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 28 voturi „pentru”, (dl. Petre Gheorghe nu participă la vot) proiectul de hotărâre
a fost adoptat.”
Domnul secretar: ”Al doilea proiect de hotărâre propune plenului aprobarea
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a principalilor indicatori tehnico –
economici pentru obiectivul de investiții „Compartimentări interioare şi montare lift
exterior la Centrul pentru Persoane Vârstnice ‐ Fierbinți Târg – etapa I, montare lift
exterior.”
Acest proiect de hotărâre a fost analizat de către Comisia economică, Comisia de
urbanism şi Comisia de muncă şi asistență socială din cadrul Consiliului județean. Nu au fost
formulate amendamente.
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Se aprobă astfel documentația de avizare a lucrărilor de intervenție şi principalii
indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Compartimentări interioare şi
montare lift exterior la Centrul pentru Persoane Vârstnice ‐ Fierbinți Târg – etapa I, montare
lift exterior”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum
urmează:
Valoare totală a investiției:
156.736,00 lei
din care:
‐ Construcții montaj (C + M):
69.309,00 lei
‐ perioada de execuție:
12 luni.”
Domnul preşedinte: ”Stimați colegi, ați putut studia în detaliu un vast material
prezentat de Direcția de Asistență Socială şi Protecția Copilului cu privire la problematica
legată de asistența socială pentru persoane vârstnice.
Ca inițiator vreau să subliniez două lucruri:
‐ nu există ONG‐uri în Ialomița care să utilizeze bani publici pentru a oferi asemenea
servicii ;
‐ problematica persoanelor vârstnice devine din ce în ce mai preocupantă şi mai
accentuată. Numărul celor care consimt să recurgă la serviciile de asistență socială, cu
costurile lor integrale, cu costuri parțiale sau sprijiniți 100% de către resursele publice, a
crescut. Avem în acest moment 35 de dosare care sunt în evaluare şi urmărim în dinamică
acest fenomen.
Avem la Fierbinți o clădire cu două etaje şi este utilizat etajul întâi cu dificultățile pe
care, evident, le provoacă persoanelor care au dizabilități şi care au dificultăți mari în a se
deplasa la etaj. Utilizarea etajului doi, prin dotarea clădirii cu un lift exterior, este ceea ce
creează necesitatea şi urgența acestui proiect şi apoi igienizarea etajului pe care o să o facă
DGASPC‐ul fără alte costuri, astfel încât să putem popula, mai ales că în timpul toamnei şi al
iernii numărul cererilor este mult mai mare decât în celelalte anotimpuri.
Acestea sunt rațiunile pentru care noi vă rugăm şi vă propunem să sprijiniți acest
proiect în aşa fel încât în județul Ialomița să existe un echilibru între ceea ce înseamnă
inițiativă privată în domeniul asistenței sociale. Această instituție este foarte aproape de
Bucureşti şi este monitorizată şi de aparținătorii unor pacienți care nu sunt din județul
Ialomița şi această monitorizare generează tot felul de evenimente. Condițiile de viață de
acolo pot fi mai bune pentru cei care acum locuiesc acolo şi sunt nevoiți zilnic să facă câteva
drumuri în camera unde se odihnesc, la etajul 1, şi astfel în condițiile asigurării unui lift
exterior vor ajunge mai repede la etajele superioare. Toate lucrările de expertizare a clădirii,
din punct de vedere tehnic, şi celelalte aspecte legate de instalarea acestui lift exterior sunt
rezolvate de etapele care au fost parcurse până acum, la costuri mici.
Acesta este şi caracterul de urgență, dar şi preocuparea pe care o avem noi ca
instituție pentru ca aşezămintele destinate persoanelor vârstnice să rămână în județul
Ialomița aşa cum au fost întotdeauna, la standarde înalte, apreciate de ialomițeni, precum şi
de străinii care vor să viziteze asemenea aşezăminte.
Aceasta este pledoaria mea pentru acest proiect de hotărâre şi închei spunându‐vă
că problematica aceasta sigur va avea o consistență mult mai mare în viitor şi va trebui
poate să gândiți dumneavoastră în Comisia socială ca să avem un echilibru pe diverse zone
ale județului, ca ofertă de servicii pentru persoanele vârstnice.
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Intervenții, opinii… dacă nu sunt, vă supun la vot:
Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abține cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 29 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.”

Domnul secretar: ”Următorul proiect propune validarea Dispoziției Preşedintelui
Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 30.07.2013 de majorare a bugetului propriu al
județului Ialomița şi rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2013.
Proiectul are la bază un raport comun întocmit de către Direcția Buget Finanțe şi
Direcția de Investiții şi Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate din cadrul
Consiliului județean, a fost analizat de către toate comisiile de specialitate.
Ca urmare a discutării proiectului de hotărâre tocmai adoptat s‐a depus un
amendament de către inițiatorul proiectului, în speță de către domnul preşedinte Silvian
Ciupercă, prin care s‐a suplimentat cu suma de 150 mii lei, proiectul de hotărâre inițial.
O să dau citire proiectului în forma finală ce include şi amendamentul depus.
Amendamentul a fost prezentat tuturor celor cinci comisii şi a fost discutat.
Se validează Dispoziția Preşedintelui Consiliului Județean Ialomița nr.92 din
30.07.2013 de majorare a bugetului propriu al județului Ialomița, pe anul 2013, cu suma
alocată din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru finanțarea Camerei
Agricole Județene Ialomița.
Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Ialomița pe anul 2013, pe
capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secțiuni, la venituri în sumă de 97.370,00
mii lei, la cheltuieli în sumă de 100.115,00 mii lei cu un deficit de 2.745,00 mii lei, potrivit
pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă diminuarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean
Ialomița cu suma de 800,00 mii lei, urmare a diminuării veniturilor proprii, pe anul 2013.
Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice subordonate Consiliului
Județean Ialomița, finanțate din venituri proprii şi subvenții din bugetul local, pe anul 2013,
pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secțiuni, în sumă totală de 20.743,00 mii
lei potrivit pct. II din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă rectificarea Sintezei programelor, pe anul 2013, în sumă totală de
46.288,00 mii lei, potrivit pct. III din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Influențele prevăzute la art. 1‐5 sunt detaliate în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Se împuterniceşte Direcția Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Ialomița să introducă modificările şi completările în structura bugetului
județului Ialomița, sinteza programelor, programul de investiții publice şi în bugetul general
consolidat, pe anul 2013.
Domnul preşedinte: ”Stimați colegi! Referire la suma de 150 mii din fondul de
rezervă al județului şi alocarea pentru capitolele care sunt prevăzute în proiectul de
hotărâre este şi rezultatul introducerii şi aprobării în plen a precedentului proiect de
hotărâre privind intervențiile de urgență la Centrul de Persoane Vârstnice Fierbinți.
În legătură cu esența acestui proiect de hotărâre suntem în situația unei contracții bugetare
ca urmare a pierderii a trei contracte de concesiune. Aşa cum bine ştiți de‐a lungul anilor a
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existat un mare interes pentru investitorii străini în legătură cu oferta generoasă a județului
Ialomița cu potențial eolian şi cu potențial fotovoltaic. În privința ofertei pentru potențialul
eolian lucrurile sunt mai bine, cei care astăzi erau lângă noi la baza arheologică de la oraşul
dispărut au văzut primele pale ale turbinelor eoliene care se instalează în acest moment.
În zona ofertei pentru energie fotovoltaică lucrurile stau mai prost. O societate care a
concesionat acum patru ani 1600 ha teren degradabil în zona de est a județului a fost
nevoită, din lipsa resurselor financiare şi din imposibilitatea de a derula proiectul în timp
util, să renunțe la acest proiect. Partenerul CIBIN, corect până în anul 2013, a renunțat la
acest parteneriat. Noi o să intrăm în instanță pentru recuperarea redevenței pentru prima
jumătate a anului 2013 pe care o datorează. Am mai pierdut şi alte două contracte de 153
ha şi 73 ha pentru un alt partener, GIGAWATT GLOBAL, din aceleaşi motive şi anume
imposibilitatea tehnică de a duce la bun sfârşit în acest moment proiectele pentru care
intenționau să le desfăşoare.
Acestea sunt rațiunile de contracții. Celelalte aspecte țin de preocuparea pe care
Consiliul județean o are pentru a dezvolta proiecte viitoare. Aşa cum ştiți, v‐am cerut
acordul acum câteva luni în legătură cu prelungirea acelui efort investițional făcut de noi cu
fonduri europene în toată regiunea Sud‐Est Muntenia pentru achiziționarea de
echipamente care să servească situațiilor de urgență pe timp de iarnă. Avem un punct, ați
văzut, în care aprobăm implicarea în proiect şi chiar propunem în buget 62 mii lei cheltuieli
pentru pregătirea acestei aplicații. De asemenea, vă sunt cunoscute lucrurile acum despre
nevoia de a accelera lucrările la Centrul de Persoane Vârstnice Fierbinți. Ştiți că s‐a ratat
organizarea de alegeri la Camerele Agricole, şi astfel oamenii de acolo au primit de la
Guvern suma de 310 mii cheltuieli salariale pe 2012.
De asemenea, ar fi de subliniat faptul că în sinteza programelor noi încercăm să
facem un lucru foarte necesar pentru viața economică a județului şi anume prima
manifestare educațională amplă care este inclusă şi în sinteza programelor cu titlul
„Fabricat în Ialomița”, care se va desfăşura la sfârşitul lunii. În încercarea de a conserva
locurile de muncă din Ialomița, de a îndemna populația să consume produse din Ialomița,
de a antrena şi a pune în valoare potențialul investițional al județului şi toate celelalte
rațiuni țin de politică locală economică.
Acestea sunt rațiunile pentru care noi vă propunem acest proiect de rectificare a
bugetului. Nu exclud la acest moment posibilitatea de a avea un sprijin guvernamental ca
urmare a unei rectificări pozitive în luna octombrie. Acest lucru ar putea să ne permită să
revenim din nou la toate proiectele anterioare. Ce este de subliniat în acest moment este
chestiunea predictibilității. Este bine ca în mediul economic şi stabil politic să avem
predictibilitate, să ştim că începem o treabă la momentul T0 şi se încheie la momentul T4.
Predictibilitatea în toate domeniile este garanția seriozității, a coerenței, a deciziilor, dar şi a
forței de a duce proiectele la capăt. Acestea sunt principalele elemente ale acestei
propuneri şi aştept intervențiile dumneavoastră.”
Domnul consilier Sitaru Nicolae: ”M‐am liniştit când am văzut motivele pentru care
s‐a redus bugetul, deşi aici zice „creştere a bugetului”, iar pe pagina trei bugetul scade. Bine
măcar că de data aceasta nu mai este vinovat Boc şi acum am găsit nişte explicații logice,
cum era şi firesc. Contracțiile la toate cheltuielile sunt destul de mari şi trebuie să ne
asumăm lucrul acesta.”
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Domnul vicepreşedinte Martin: ”Trebuie să vă dau o replică, din păcate este vinovat
domnul Boc, deoarece cele trei contracte de concesiune s‐au pierdut datorită unei Hotărâri
de Guvern, semnată de prim‐ministrul Boc, prin care zonele respective au fost introduse în
zonă de protecție faunistică „Natura 2000”. În acelaşi timp facem toate demersurile
necesare ca să concesionăm aceste terenuri disponibilizate şi să obținem veniturile
necesare. Mulțumesc!”

‐

Domnul preşedinte: ” Alte intervenții…….
Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abține cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 29 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.”

Domnul secretar: „Al patrulea proiect pe ordinea şedinței de astăzi propune
revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția
Copilului Ialomița asupra unor bunuri imobile, proprietatea publică a județului Ialomița, şi
darea acestora în administrarea Şcolii Profesionale Speciale “Ion Teodorescu” Slobozia.
Proiectul are la bază un raport al Direcției de Achiziții şi Patrimoniu, a fost analizat
fără a se depune amendamente de către Comisia de învățământ şi Comisia de urbanism din
cadrul Consiliului Județean Ialomița.
Pe fond, se revocă dreptul de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială
şi Protecția Copilului Ialomița asupra bunurilor imobile situate în municipiul Slobozia, str.
Viilor, nr.61, proprietatea publică a județului Ialomița, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Anexa la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.58 din 02.09.2002 se modifică în
mod corespunzător, potrivit alineatului precedent.
Se transmit în administrarea Şcolii Profesionale Speciale “Ion Teodorescu” Slobozia
bunurile imobile situate în municipiul Slobozia, str. Viilor, nr. 61, proprietatea publică a
județului Ialomița, având datele de identificare şi funcțiunile prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Titularul dreptului de administrare va exercita acest drept în următoarele condiții:
a) schimbarea destinației, precum şi închirierea imobilelor este interzisă;
b) plata utilităților, precum şi executarea de lucrări de reparații şi întrețineri curente
aferente imobilelor se vor suporta de titularul dreptului de administrare;
c) în litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanță titularul acestui drept
va sta în nume propriu;
d) în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra imobilelor, titularul
dreptului de administrare are obligația să îl informeze pe proprietar cu privire la orice
tulburare adusă dreptului de proprietate publică şi să arate instanței cine este titularul
dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civilă; titularul
dreptului de administrare răspunde, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare
a neîndeplinirii acestei obligații; neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea
dreptului de administrare.
Dreptul de administrare va putea fi revocat în următoarele situații:
a) odată cu încetarea dreptului de proprietate publică asupra imobilelor;
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b) când nu sunt exercitate drepturile şi executate obligațiile transmise prin
prezenta hotărâre;
c) în cazul renunțării la acest drept;
d) în cazul în care legea sau interesul public o impune.
Predarea‐preluarea bunurilor imobile date în administrare potrivit art. 2 se face pe
bază de protocol, încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data
comunicării prezentei hotărâri titularului dreptului de administrare.”
Domnul preşedinte: ”Stimați colegi, Şcoala Profesională Specială “Ion Teodorescu”
Slobozia are personalitate juridică, este un demers parcurs. Ca urmare acestui fapt va avea
şi patrimoniu de administrat, patrimoniu care este dat în administrare prin Hotărârea
Consiliului Județean. Până în acest moment, această entitate şcolară ce poartă numele unui
profesor care din păcate a dispărut timpuriu din lumea aceasta şi care a lucrat toată viața
acolo, această şcoală este de sine stătătoare şi va administra în condițiile precizate în
această hotărâre bunurile care aparțin județului şi care sunt destinate desfăşurării activității
acestei şcoli.
Aceasta este situația cu acest demers administrativ. Se încheie o epopee a şcolilor
speciale care a apărut din anii 1996‐1997, când s‐au produs schimbări revoluționare în
domeniul asistenței educaționale pentru copiii cu nevoi speciale.
Observații, opinii, puncte de vedere……
‐ Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abține cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 29 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.”
Domnul secretar: ”Continuăm şedința de astăzi cu proiectul de hotărâre privind
aprobarea asocierii județului Ialomița cu municipiul Urziceni în vederea realizării/finalizării
în comun a investiției „Hala Agro‐alimentară din Piața municipiului Urziceni.
Proiectul are la bază un raport întocmit de către Direcția Coordonare Organizare, a
fost analizat fără amendamente de către Comisia juridică, Comisia economică şi Comisia de
urbanism din cadrul Consiliului județean.
Se aprobă asocierea județului Ialomița cu municipiul Urziceni în vederea
realizării/finalizării în comun a investiției „Hala Agro‐alimentară din Piața municipiului
Urziceni”, în condițiile stabilite prin contractul cadru de asociere, anexă la prezenta
hotărâre.
Contribuția județului Ialomița, potrivit alineatului 1, este de 200.000 lei.
Se aprobă Contractul‐cadru de asociere cu municipiul Urziceni în vederea
realizării/finalizării în comun a investiției „Hala Agro‐alimentară din Piața municipiului
Urziceni”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se împuterniceşte domnul Vasile Silvian Ciupercă ‐ Preşedintele Consiliului Județean
Ialomița să semneze contractul de asociere cu municipiul Urziceni, cu încadrarea în
fondurile alocate prin buget şi prezenta hotărâre.
Vreau să adaug faptul că la nivelul Consiliului local Urziceni a fost adoptată Hotărârea
nr. 43 din 15 iulie 2013, prin care consilierii municipali de acolo au fost de acord cu acest
proiect de hotărâre.”
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Domnul preşedinte: ”Stimați colegi, ați fost obişnuiți în 2013, dar şi în 2012 cu decizii
care vizau asocierea Consiliului județean cu diverse entități administrative în vederea
finalizării cu celeritate a unor obiective de interes județean şi local. Această hală, obiectiv
foarte important demarat de Primăria Urziceni nu este destinată strict producătorilor şi
consumătorilor din Urziceni, este o entitate care, evident, aduce avantaje şi consumatorilor
din județ, din zona adiacentă municipiului Urziceni, dar şi producătorilor din importantul
bazin legumicol al zonei Fierbinți‐Movilița‐Maia‐Roşiori‐Dridu, localități deja celebre pe
piața capitalei pentru producția de legume de calitate foarte bună.
Intenția noastră, legat şi de „Fabricat în Ialomița” a fost aceea de a da un semnal şi
pentru locuitorii din municipiul Urziceni, dar şi pentru producători, că prezența lor în piață
înseamnă creşterea consumului, creşterea activității, menținerea locurilor de muncă.
Sunt un ialomițean care doreşte ca produsele ialomițene de foarte bună calitate şi la
un raport preț‐calitate acceptabil să fie vândute în spații civilizate, în spații comparabile cu
orice alte spații comerciale din lume.
De aceea gestul pe care l‐am făcut, ca urmare întâi a deciziei consilierilor municipali
din Urziceni de a se asocia cu Consiliul județean este o decizie corectă, iar obiectivul este de
a promova producția legumicolă şi de a utiliza această hală pentru activități atât în
beneficiul locuitorilor, cât şi a aşezărilor din vecinătatea municipiului.
Acestea sunt rațiunile noastre şi este foarte bine că primim sugestii din partea
dumneavoastră.
Opinii……
‐ Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abține cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 28 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat. (Domnul Herea Gheorghe
nu participă la vot).”
Domnul secretar: ”Următorul proiect propune aprobarea cheltuielilor ce
constituie participarea județului Ialomița la finanțarea proiectului „Achiziție echipamente
pentru intervenții de urgență în condiții de iarnă (autofreze de zăpadă), în Regiunea Sud
Muntenia”, precum şi a activităților pe care le va desfăşura județul Ialomița pentru
implementarea proiectului.
Proiectul are la bază un raport din partea Direcției de Achiziții şi Patrimoniu, a fost
analizat de către Comisia economică şi Comisia de urbanism, fără a se formula
amendamente.
Se aprobă inițierea şi implementarea Proiectului „Achiziție echipamente pentru
intervenții de urgență în condiții de iarnă (auto‐freze de zăpadă), prin intermediul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de Urgență Sud Muntenia”.
Se aprobă cheltuielile ce constituie participarea județului Ialomița la finanțarea
proiectului „Achiziție echipamente pentru intervenții de urgență în condiții de iarnă
(autofreze de zăpadă), în Regiunea Sud Muntenia”, (denumit în continuare Proiect) după
cum urmează:
Valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA: 6.354.600,00 lei
din care:
‐ valoare totală eligibilă fără TVA:
5.124.677,41 lei;
‐ valoare T.V.A. eligibilă:
1.229.922,59 lei.
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Se aprobă suma eligibilă de 18.156,00 lei (din care 3.514,07 lei TVA), reprezentând
cota‐parte de 1/7 a contribuției proprii a județului Ialomița, din procentul de 2% din
valoarea cheltuielilor eligibile ale Proiectului.
Se aprobă activitățile pe care le va desfăşura județul Ialomița pentru implementarea
Proiectului, ce vor fi prezentate în Cererea de Finanțare, potrivit anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă asigurarea de către Consiliul Județean Ialomița a resurselor financiare
necesare implementării optime a Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a
cheltuielilor din instrumente structurale.
Utilizatorii finali ai echipamentelor achiziționate în cadrul Proiectului sunt
Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență din Regiunea Sud Muntenia, prevăzuți în
anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Transferul echipamentelor achiziționate prin intermediul Proiectului se va realiza
printr‐un contract de comodat, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Situații de Urgență Sud Muntenia” şi fiecare utilizator final.”
Domnul preşedinte: ”Aşa cum ştiți, noutatea acestui proiect este legată de faptul că,
prin reglementări legale în România, TVA a devenit o sumă eligibilă în cadrul proiectului.
Trebuie să precizez că valorile pe care le aveți în proiect sunt valori rezultate din
studiul de fezabilitate al proiectului realizat de proiectanți. Sunt prețuri medii pe care
proiectanții le‐au luat din piață. În urma licitației de achiziționare probabil aceste sume vor
fi mai mici. Suma ce revine județului Ialomița este a şaptea parte din proiect.
Ați aprobat cândva necesitatea continuării acestui program care a dotat
Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, iar acum suntem în situația de a continua
un proiect de succes şi sperăm să nu existe piedici birocratice şi nici la licitații, ca să se poată
aduce cât mai repede aceste echipamente atât de necesare pe timp de viscol.
Intervenții….”
Domnul consilier Sitaru Nicolae: ”De la început aş vrea să vă spun că voi vota acest
proiect de hotărâre pentru că ştim cu toții că deszăprezirea, în județul Ialomița şi nu numai,
se face cu maşini care cred că au 50 de ani.
Aduc de fapt în atenția dumneavoastră că dintotdeauna aproape drumul Slobozia‐
Urziceni se blochează în anuminte puncte. Nu ar fi de interes public să ne gândim la nişte
perdele de protecție cam la 50‐100 m, distanță şi astfel să oprim zăpada şi să nu mai fie
nevoie de intervenție? Sigur că într‐o regiune este bine să fie mai multe utilaje şi să ajute
acolo unde este nevoie, dar să nu picăm într‐un păcat ca aceste utilaje să fie la cel mai
puternic din regiune şi celelalte județe să sufere din lipsă de utilaje. După cum vedeți odată
cu demararea proiectului de regionalizare se pare că mai mult contează structura de
conducere a județului respectiv decât importanța județului. Să nu ne trezim astfel că avem
7 freze la nivelul regiunii şi toate vor fi prin județul Teleorman. Cred că ar trebui să luăm în
considerare şi să ne gândim ca în viitor acele locuri în care avem frecvent înzăpeziri să le
putem proteja în aşa fel încât să nu mai fie necesar un efort atât de mare.”
Domnul vicepreşedinte Martin: ”Proiectul este eligibil şi în urma implementării lui
cele 7 freze vor fi repartizate ISU „Barbu Catargiu” Ialomița, acestea vor rămâne în Ialomița
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şi doar în situații deosebite se vor deplasa în alt județ pentru intervenții. Aceeaşi politică a
fost şi în prima etapă de derulare a proiectului, ştiți că avem un număr de şase ambulanțe,
două autospeciale, o autospecială pentru accidente nucleare şi contaminări chimice. Toate
utilajele respective au fost repartizate pentru fiecare județ în proporție egală de 1/7 din
suma totală alocată. Acestea vor fi administrate de ISU Ialomița.
La a doua inițiativă a dumneavoastră ştiți că am avut mai multe acțiuni de împădurire
şi problema este pur administrativă, suprafețele respective pe care ar trebui să se facă
împădurirea trebuiesc într‐un fel sau altul trecute în domeniul public sau privat al localității
respective şi schimbată categoria de folosință a terenurilor, din teren agricol în teren
forestier. Am făcut deja demersurile necesare pentru simplificarea documentelor ca să
putem face acest lucru.”
Domnul preşedinte: ”Mă bucur că ați ridicat problema realizării plantațiilor de‐a
lungul drumurilor județene şi a drumurilor naționale. Aşa cum ştiți, vă mulțumesc că m‐ați
invitat la Ziua porumbului şi am discutat atunci cu ministrul agriculturii şi cu câțiva din
echipa tehnică a domniei sale, secretarul de stat Paraschiv se ocupă de negocieri cu
europenii pentru ca plantațiile să se califice la suprafețe care sunt beneficiare de subvenții.
Asta va permite demararea unui proces care ar putea să ducă la acordul proprietarilor
pentru realizarea plantațiilor respective, acord fără de care nu există altă soluție decât
aceea a exproprierii pentru cauză de utilitate publică. Eu sper ca acordul lor pentru
realizare, în condițiile în care vor primi subvenție pentru suprafețele ocupate de liziere este
soluția pe care o avem în vedere şi echipa noastră juridică şi tehnică împreună cu prefectura
şi profit de ocazie că este domnul prefect aici, ar putea să identifice suprafețele minime de‐
a lungul drumului național care ar aduce mari beneficii traficului pe timp de iarnă. Repet,
acordul proprietarilor este prima condiție, altfel nu putem face mai nimic.”
Domnul consilier Popescu Nicolae: ”Vreau să întăresc ceea ce a spus domnul Sitaru,
pentru că noi în vara aceasta am fost în Ucraina şi am văzut nişte lucruri care ne‐au
impresionat. Toate drumurile sunt înconjurate pe o parte şi pe alta de liziere de păduri. Mai
mult decât atât toate solele la suprafață de 100‐110 ha au careu de păduri. Deci vă
imaginați ce situații au ei în legătură cu reținerea zăpezilor şi cu vânturile care suflă acolo,
pentru că Siberia ştiți că este o zonă care generează curenți extraordinari şi ei astfel nu au
probleme. Cred că dacă socotim sunt vreo 10 puncte unde se creează dopuri. La Perieți
domnul Constandache ar putea să facă ceva acolo, să dea în loc o suprafață cumpărată de el
la deținătorul de teren. Cred că dacă s‐ar interveni la nivel de județ în punctele unde avem
probleme, cu perdele naturale, am putea rezolva ceva.”
Domnul consilier Vasilache Aurel: ”În primul rând vreau să vă spun că sunt de acord
cu acest proiect de hotărâre. În al doilea rând profit de prezența domnului prefect, care este
preşedinte al Comitetului județean pentru situații de urgență, şi mă refer la aprovizionarea
cu materiale pentru deszăpezire (nisip, sare, piese de schimb), la verificarea minuțioasă a
acestor utilaje pe teren nu doar telefonic sau în scris, să se vadă situația lor reală.
Chiar v‐aş propune, domnule preşedinte, dacă se poate ca în şedința următoare să
primim şi noi o situație, din partea ISU, cu modul cum s‐au pregătit pentru iarna care
urmează.”
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Domnul consilier Sitaru Nicolae: ”Aş vrea să revin la ideea inițială, cred că mai mult
de 10 ha nu ar fi necesar, nu este o suprafață mare şi nu ar fi nevoie de bani mulți, practic
aceste suprafețe ar putea fi obținute în urma unor schimburi cu primăriile cu aşa zisele
izlazuri şi sigur cred că vor primi sprijin din partea agenților economici locali ca aceste
perdele să se facă pe cheltuiala agenților economici, în aşa fel încât şi ei să beneficieze iarna
de un drum pe care să nu se mai adune zăpada. Deci ar fi important pentru noi toți şi cred
că în fiecare comună s‐ar găsi un agent economic care să împădurească un hectar sau două.
Mulțumesc!”
Domnul consilier Nunu Ion: ”Sunt de acord cu colegii mei, dar în urmă cu 2,3 chiar 4
ani am pus problema acestor parazăpezi în dotarea primăriilor şi putem întâmpina uşor
iarna, mai ales că acestea fiind din plastic nu se fură ca cele din fier.”
Domnul preşedinte: ”Sunt observații realiste şi generatoare de economii mari, poate
chiar de evitarea unor tragedii. Dacă nu mai sunt alte intervenții….
‐ Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abține cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 29 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.”
Domnul secretar: ”Penultimul proiect de hotărâre de pe ordinea şedinței de astăzi
propune aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului
Ialomița la realizarea proiectului „Din inimi curate, pentru un oraş curat” din cadrul
Programului național de responsabilitate socială „Împreună pentru fiecare”, implementat şi
finanțat de către Grupul Rompetrol.
Proiectul de hotărâre a fost analizat fără a se depune amendamente în Comisia
juridică, Comisia de urbanism şi comisia de muncă şi asistență socială.
Pe fond, se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția
Copilului Ialomița la implementarea proiectului „Din inimi curate, pentru un oraş curat” din
cadrul Programului „Împreună pentru fiecare”.
Valoarea totală a finanțării proiectului prevăzut la art. 1, în sumă de 15.000 lei, va fi
asigurată din fonduri de la Grupul Rompetrol.
Se împuterniceşte domnul Paul Marcu, directorul Direcției Generale de Asistență
Socială şi Protecția Copilului Ialomița să semneze contractul de finanțare cu Grupul
Rompetrol.”
Domnul preşedinte: ”Promovarea voluntariatului este poate prima nevoie a
comunității județene şi a românilor. Orice implicare într‐o acțiune de voluntariat nu face
decât să sublinieze şi să antreneze atenția tuturor. Se poate şi prin voluntariat, se poate şi
prin înțelegerea nevoii generale, nu doar cea personală. Existența colectivă are o
dimensiune pe care oamenii o percep mai atent astăzi. Iar percepția existenței colective
până la urmă generează şi implicarea în voluntariat. Voluntariatul se desfăşoară ca acțiune
pentru un interes general. De aceea proiectul este extrem de interesant şi Rompetrol
trebuie apreciat.
Dacă nu aveți obiecții, eu am să vă supun la vot….
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‐

Cine este „pentru” proiectul de hotărâre? Se abține cineva? Este cineva împotrivă?
Cu 29 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul secretar: ”Închidem ordinea şedinței de astăzi cu proiectul de hotărâre care
propune actualizarea Monografiei economico ‐ militare a județului Ialomița, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 93 din 14.12.2012.
Proiectul de hotărâre are la bază un raport formulat de către Direcția Coordonare
Organizare, a fost analizat şi dezbătut de către toate cele cinci comisii ale Consiliului
județean, fără a se formula amendamente.
Pe fond se propune aprobarea actualizării Monografiei economico ‐ militare a
județului Ialomița, după cum urmează:
‐ anexele 8b, 8c, 8d, 8e şi anexa nr. 10 din Monografia economico ‐ militară a
județului Ialomița se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1 ‐ 5 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Documentul “Monografia economico ‐ militară a județului Ialomița” este încadrat în
clasa de secretizare “secret de serviciu” potrivit prevederilor legale în vigoare. De aceea în
condițiile în care doriți o dezbatere mai amplă a acestui proiect de hotărâre, avem varianta
de a rămâne în sală doar consilierii județeni, dacă doar se supune la vot dezbaterile din cele
cinci comisii atunci continuăm lucrările şedinței în formula actuală.”
Domnul preşedinte: ”Mai întâi vă consult asupra manierei de a dezbate acest proiect
de hotărâre.
Vreți o dezbatere numai în rândul celor 29 de consilieri județeni prezenți sau o
dezbatere generală în care nu sunt furnizate secrete de serviciu ?
‐ Cine este „pentru” o dezbatere generală? Se abține cineva? Este cineva împotrivă?
Cu 29 voturi „pentru”, vom face o dezbatere generală fără referiri la particularitățile
acestei Monografii.
Ca inițiator, ştiți foarte bine că sunt mai multe echipe care lucrează la actualizarea
Monografiei. Schimbările în viața economică şi în viața socială ale județului sunt reflectate
de schimbările Monografiei. Aşa cum ştiți acum câțiva ani situația era alta, cu alte societății,
a dotării acestora, a resurselor umane. Toate aceste schimbări sociale şi economice sunt
reflectate în această Monografie. Din punctul meu de vedere aceasta este principala rațiune
a actualizării Monografiei.”
Domnul consilier Sitaru Nicolae: ”Este clar că nişte realități s‐au schimbat şi că astăzi
suntem în fața altor realități. Nu le putem influența şi trebuie să fim de acord cu ele.”

‐

Domnul preşedinte:
Cine este „pentru” acest proiect de hotărâre? Se abține cineva? Este cineva
împotrivă?
Cu 29 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Vreau să vă supun la vot aprobarea Procesului ‐ verbal al şedinței anterioare:
‐ Cine este „pentru” procesul verbal?
‐ Se abține cineva?
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‐ Este cineva împotrivă?
29 voturi „pentru”.
Vă supun la vot acordul dumneavoastră pentru o intervenție a domnului prefect:
‐ Cine este „pentru” ?
‐ Se abține cineva?
‐ Este cineva împotrivă?
29 voturi „pentru”.
Domnul prefect Gigi Petre: ”În primul rând vreau să‐i răspund domnului consilier
județean că în fiecare an se verifică prin deplasare în teren, nu din birou, şi există şi un
program de trecere în vârf de iarnă al ISU şi se verifică fizic şi starea utilajelor şi dotarea cu
materialele necesare. Din păcate, aşa cum ştiți şi dumneavoastră din calitatea de
reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor la Drumuri Județene care este starea
tehnică a echipamentelor care sunt în această zonă.
Eu salut inițiativa şi asocierea județelor pentru obținerea unor utilaje de deszăpezire
şi aş veni în completare cu lămuriri că marele avantaj pe care îl are acest utilaj este faptul că
va fi folosit efectiv în situații de urgență când avem localități izolate, când se mai strică
vreun utilaj, când nu are cum să ajungă acolo un echipaj de la ENEL sau vreo ambulanță. În
aşa condiții un astfel de utilaj performant ne va ajuta în perioada de iarnă.
Personal vă spun cu toată sinceritatea pentru ISU va fi un lucru extraordinar să aibă
în dotare un astfel de utilaj.
În cadrul dezbaterilor dumneavoastră legate de astfel de probleme s‐a discutat şi
înființarea de perdele de protecție. Vreau să vă spun că, cu zeci de ani în urmă, tot discutam
de aceste perdele de protecție. Marea problemă este cu proprietarii de terenuri. Până acum
s‐ar fi făcut de cinci‐şase ori, pentru că alta este valoarea terenului la şosea şi alta este
valoarea lui în agricol. Ştiu că s‐au făcut demersuri şi în unele părți chiar s‐au realizat,
dovadă că se poate, dar este foarte greu de convins proprietarii să renunțe la nişte
suprafețe de teren care sunt pe marginea drumurilor județene sau a drumurilor naționale.
Vă mulțumesc!”
Domnul preşedinte: ”Mulțumim foarte mult!”
Domnul consilier Vasilache: ”Vreau să‐i mulțumesc domnului prefect pentru
precizările făcute şi vin cu rugămintea ca în şedința următoare să primim o situație cu
modul de pregătire pentru iarna viitoare.”
Domnul consilier Sitaru Nicolae: ”Vreau să profit de prezența dumneavoastră aici, a
celor doi şefi de la PSD şi PNL şi să vă rog să interveniți cumva în legătură cu instituțiile
acestea care se tot desființează şi se tot comasează şi astfel unii oameni pierd locuri de
muncă în județ şi sunt duşi pe la Alexandria. Nu ştiu dacă este normal aşa şi nu ştiu dacă un
om care lucrează la Finanțele Publice Ialomița trebuie să‐şi schimbe domiciliul, să‐şi ia
familia şi să plece în urma reorganizării. Cred că ar trebui să ținem şi noi de oamenii noştri
din județ, să le apărăm locurile de muncă aici.”
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Domnul preşedinte: ”Mulțumim! Fac două anunțuri importante: joi la orele 10.00,
Conferință de presă organizată de Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția
Copilului Ialomița împreună cu Consiliul Județean Ialomița cu ocazia finalizării lucrărilor de
reabilitare termică şi extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistență Slobozia, proiect care a
fost derulat şi cu sprijin nerambursabil european. Al doilea anunț: sâmbătă pe 21
septembrie, de Zilele europene ale patrimoniului cultural se organizează la Oraşul de Floci
un eveniment care este legat de celebrarea acestor zile, cu prezentarea unei expoziții, cu
prezentarea strategiei pe care o avem. Vă invit la cele două acțiuni şi vreau să mulțumesc
public tuturor care au contribuit cu bani pentru achiziționarea unui monument numit Ruga
oraşului dispărut, realizat de un artist plastic ialomițean numit Manole Gabriel. Acest
monument va fi instalat după ce se obțin toate avizele necesare pentru amplasarea pe un
site arheologic. Este un monument extraordinar de frumos dintr‐un stejar ars şi este foarte
adecvat locului acela care a fost abandonat de locuitori ca urmare a vitregiilor sau a
amenințărilor pe care unii sau alții dintre vecinii noştri le‐au făcut la adresa lor.
Întâlnirea de sâmbătă este o întâlnire care arată tuturor, împotriva cârcotaşilor care
consideră că a dezgropa ruinele unui oraş care a fost cândva capitală a acestui este un gest
inutil. Eu consider că nu este inutil, ci dimpotrivă facem prea puțin ca să atragem atenția că
ce am fost, ce suntem şi mai ales ce vom fi depinde şi de cunoaşterea a ceea ce am fost. Nu
ştim ce am fost, nu ştim să ne pregătim viitorul.”

Lucrările şedinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița sunt declarate închise.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces‐verbal în două exemplare, unul
pentru a fi afişat la sediul instituției.

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian Ciupercă

SECRETAR,
Adrian Robert Ionescu

Întocmit,
Nicoleta Niculescu

