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H O T Ă R Â R E  
privind finanţarea organizării în comun a unei tabere la Tabăra Pavilioane Amara,  
judeţul Ialomiţa din România pentru un grup de 50 de elevi şi 5 cadre didactice din  

Raionul Nisporeni, Republica Moldova și 20 de elevi și 15 cadre didactice din  
judeţul Ialomiţa din România, în perioada 6 – 10 august 2018 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 12813/2018 – X  din 16.07.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- Solicitarea Raionului Nisporeni din Republica Moldova nr. 120 din 13.07.2018 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr.12758/2018 - Z din 16.07.2018; 
- Dispoziţia președintelui Raionului Nisporeni din Republica Moldova nr. 125 din 

12.07.2018;  
- Raportul nr. 12815/2018 – D din 16.07.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare din 

cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
- Raportul nr. 13310/2018 – F din 23.07.2018 al Comisiei economico – financiare și 

agricultură; 
 - Raportul nr. 13289/2018 - D din 23.07.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 13199/2018 - T din 23.07.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborare cu socitatea civilă şi relaţii externe, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 35^1 din Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice 

şi al ministrului finanţelor publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de 
finanţare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/26.04.2018 privind aprobarea 
Înţelegerii de cooperare dintre Judeţul Ialomiţa din România şi Raionul Nisporeni din Republica 
Moldova; 

- prevederile art. 15 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 97 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. c) 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 finanţarea organizării în comun a unei tabere la Tabăra Pavilioane 
Amara, judeţul Ialomiţa din România pentru un grup de 50 de elevi şi 5 cadre didactice din 
Raionul Nisporeni, Republica Moldova și 20 de elevi și 15 cadre didactice din judeţul Ialomiţa 
din România, în perioada 6 – 10 august 2018. 
 

Art. 2 Se aprobă finanţarea cu suma de 25.000 lei din bugetul judeţului Ialomiţa pentru 
suportarea cheltuielilor necesare organizării taberei pentru grupurile de elevi şi cadre didactice 
prevăzute la art. 1, sumă detaliată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
              Art.3 Se aprobă modelul Acordului de finanţare ce va fi încheiat între Judeţul Ialomiţa 
din România şi Raionul Nisporeni din Republica Moldova, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.4 Se împuternicește domnul Victor Moraru, Președintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze Acordul de finanţare menţionat la art. 3). 
 
          Art. 5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.  
 
          Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre 
ducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa și, spre știinţă, Raionului Nisporeni din Republica Moldova, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Victor MORARU 

 
 
 
           Contrasemnează, 
           Secretarul judeţului Ialomiţa 
               Adrian Robert IONESCU 
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