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  H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele  

ce deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al  

instituţiilor publice de interes judeţean aflate sub autoritatea sa 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 10724 din 11.12.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

- prevederile Dispoziţiei nr. 111 din 19.05.2015 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada 

dispunerii măsurii controlului judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, cu completările ulterioare, 

 Examinând: 

 - adresa  nr. 1999 din 09.12.2015 a Muzeului Judeţean Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 1293 din 09.12.2015 a Muzeului Agriculturii Slobozia; 

 - adresa  nr. 20988 din 08.12.2015 a Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 538 din 11.12.2015 a Centrului de Asistenţă Medico-Socială 

Fierbinţi Târg Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 456 din 08.12.2015 a Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”; 

 - adresa  nr. 605 din 11.12.2015 a Centrului Judeţean pentru Conservarea si 

Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 744 din 11.12.2015 a Bibliotecii Judeţene ”Ştefan Bănulescu” 

Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 110 din 09.12.2015 a Centrului Militar Judeţean Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 3311578 din 08.12.2015 a Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă ”Barbu Catargiu” Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 1048 din 11.12.2015 a Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa; 

 - adresa  nr. 2569 din 11.12.2015 a Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor Ialomiţa; 

 - Raportul  nr. 10725 din 11.12.2015 al Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu; 

 - Raportul nr. 10856 din 15.12.2015 al Comisiei economico-financiare şi 

agricultură; 

 - Raportul nr. 10868 din 15.12.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi, 

În conformitate cu: 

 - prevederile art.91 alin.(1) lit.d) şi alin.(5) lit.a) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 258/2015 privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52/2008, 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 stabileşte consumul de carburant pentru autoturismele ce deservesc 

parcul auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Se stabileşte consumul de carburant pentru autoturismele din parcul 

auto ce deservesc instituţiile publice de interes judeţean aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  

 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 

01.01.2016. 

 

 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, direcţiilor din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiilor publice de 

interes judeţean prevăzute în anexa nr.2, spre ducere la îndeplinire, urmând să fie 

publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

        p.  PREŞEDINTE                                            Contrasemnează, 

                   Secretar al Judeţului Ialomiţa  

         VICEPREŞEDINTE                         Adrian-Robert IONESCU 

           Ştefan MUŞOIU 

 

 

 

 

 

 
 

      Nr.121                    

      Emisă la Slobozia                       DIG - 2 ex. 

     Astăzi 17.12.2015            

       


