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H O T Ă R Â R E  

privind constatarea încetării contractului de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013  

aferent proiectului “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale 

din judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante” 

 COD SMIS  CSNR - 48391 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 8875 din 20.10.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- Contractul de finanţare nr. 1141/321 din 04.12.2013 încheiat de Judeţul Ialomiţa cu 

Ministerul pentru Societatea Informaţională; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 privind 

adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar 

faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

- Raportul nr. 9002 din 23.10.2015  al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

- Adresa nr. 13133 din 14.08.2015 a Ministerului pentru Societatea Informaţională; 

-  Nota Unităţii de Implementare a Proiectului nr. 168 din 19.10.2015; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42 din 29.05.2013 aprobarea asocierii 

Judeţului Ialomiţa cu municipiul Feteşti, oraşul Ţăndărei şi comunele Albeşti, Andrăşeşti, 

Borduşani, Bueşti, Colelia, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, Ograda, Scânteia, 

Valea Ciorii, Valea Măcrişului, Vlădeni, în vederea implementării proiectului „Eficientizarea 

activităţii autorităţilor publice locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-

guvernare performante”; 

- Ghidul solicitantului din cadrul Programului Operaţional Sectorial ”Creşterea 

Competitivităţii Economice” 2007 – 2013 ”Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2 – 

Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, electronice, Operaţiunea 3.2.1 ” 

Susţinerea implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband,acolo 

unde este necesar conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat” –Apel 3; 

- Raportul nr. 9142 din 27.10.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii 

şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 9096 din 27.10.2015 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

- Raportul nr. 9086 din 27.10.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

 În conformitate cu : 

- prevederile art. 6 alin. (9) din Acordul de parteneriat, anexa nr. 3 la Cererea de 

finanţarea depusă la Ministerul pentru Societatea informaţională; 

 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64 din 03.06.2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- prevederile art. 91 alin.1 lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 97 alin.1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. 1 Se ia act de încetarea, începând cu data de 14.08.2015, a contractului de 

finanţare nr. 1141/321/04.12.2013 aferent proiectului “Eficientizarea activităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale din judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare 

performante” COD SMIS  CSNR – 48391. 

 

Art. 2(1)  Se aprobă restituirea către Autoritatea de Management POS CCE, conform 

specificaţiilor Ministerului pentru Societatea Informaţională, a sumei de 197.268,33 lei 

rambursată în cadrul derulării proiectului menţionat la art. 1, din bugetul propriu al judeţului 

Ialomiţa. 

(2) Plăţile totale efectuate în cadrul proiectului menţionat la art. 1, în sumă de 

255.911,24 lei, vor fi suportate proporţional de cele 16 unităţi administrativ teritoriale 

partenere, fiecare comună/oraş/municipiu urmând să restituie Judeţului Ialomiţa din 

bugetele locale suma de 15.994,45 lei, reprezentând cota de 6,25% din suma totală 

cheltuită în cadrul derulării proiectului. 

 

Art. 3  La data adoptării prezentei, hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42 din 

29.05.2013 aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu municipiul Feteşti, oraşul Ţăndărei şi 

comunele Albeşti, Andrăşeşti, Borduşani, Bueşti, Colelia, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazăr, 

Giurgeni, Ograda, Scânteia, Valea Ciorii, Valea Măcrişului, Vlădeni, în vederea implementării 

proiectului „Eficientizarea activităţii autorităţilor publice locale din Judeţul Ialomiţa prin 

implementarea unei soluţii e-guvernare performante” îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 

 

Art. 5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată, 

spre aducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Lucrări Publice – Serviciul Management de 

Proiect, Direcţiei Buget Finanţe şi, spre ştiinţă, Ministerului pentru Societatea Informaţională, 

municipiului Feteşti, oraşului Ţăndărei şi comunelor Albeşti, Andrăşeşti, Borduşani, Bueşti, 

Colelia, Gheorghe Doja, Gheorghe Lazăr, Giurgeni, Ograda, Scânteia, Valea Ciorii, Valea 

Măcrişului, Vlădeni,  urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

         

         p. PREŞEDINTE                                         Contrasemnează 

        VICEPREŞEDINTE                                       Secretarul judeţului Ialomiţa 

        Ştefan MUŞOIU                                                Adrian Robert IONESCU 
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