
Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

                     
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  

„Modernizare faleză Dunăre în comuna Bordușani” 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 4298 din 14.04.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
Examinând: 
- Raportul nr. 4301 din 14.04.2017 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 4735 din  25.04.2017 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
- Raportul nr. 4641 din 24.04.2017 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 37/10.03.2017 privind aprobarea Notei 

conceptuale întocmită pentru obiectivul de investiţii ” Modernizare faleză Dunăre în 
comuna Bordușani”,  

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 4, art. 5 alin.(2) și anexa nr.2 din Hotărârea de Guvern                       
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) 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 aprobă Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiţii ”Modernizare 
faleză Dunăre în comuna Bordușani”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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 Art.2 Se împuterniceşte domnul VICTOR MORARU, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să reactualizeze prin dispoziţie, în funcţie de modificările legislative sau de natură 
tehnică, conţinutul Temei de proiectare, inclusiv a Notei conceptuale aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 37/10.03.2017. 
  
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 

Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată 
spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice, urmând a fi publicată pe             
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE,  
 

VICTOR MORARU 
 
 
 
 

 
            Contrasemnează, 
                                                                                       Secretarul județului Ialomița 

                                                                             Adrian Robert IONESCU 
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