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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea asocierii unităților administrativ - teritoriale Județul Ialomița  

și Comuna Armășești pentru realizarea lucrărilor de reparații la clădirea  
Liceului Tehnologic ”Iordache Zossima” Armășești 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 11886/2018 - P din 03.07.2018 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Armășești nr. 42 din 22.06.2018 privind aprobarea 
asocierii unităţilor administrativ-teritoriale Comuna Armășești și Judeţul Ialomiţa pentru 
realizarea lucrărilor de reparaţii la clădirea Liceului Tehnologic ”Iordache Zossima” Armășești, 

Examinând: 
- adresa nr. 2400 din 18.06.2018 a Primăriei Comunei Armășești; 
- adresa  nr. 688 din 14.06.2018 a Liceului Tehnologic ”Iordache Zossima” Armășești; 
- Raportul  nr. 11889/218 – L  din 03.07.2018 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 
-  Raportul nr. 13315/2018 - H din 23.07.2018 al Comisiei economico – financiare și 

agricultură; 
 -   Raportul nr. 13291/2018 - R din 23.07.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 -   Raportul nr. 13201/2018 - N din 23.07.2018 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe, 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. e), alin. (5) lit. a) punctul 1 și alin. (6) lit. a) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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(1)  Se aprobă asocierea unităţilor administrativ-teritoriale Judeţul Ialomiţa și 
Comuna Armășești pentru realizarea lucrărilor de reparaţii curente la clădirea Liceului Tehnologic 
”Iordache Zossima” Armășești. 

(2) Se aprobă contribuţia judeţului Ialomiţa la realizarea lucrărilor de reparaţii curente în 
cuantum de 90.000 lei, din care 63.500 lei pentru refacerea hidroizolaţiei la acoperișul liceului și 
26.500 lei pentru refacerea sistemului de scurgere apă pluvială. 
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             Art.2 Se aprobă modelul Contractului de asociere privind realizarea lucrărilor menţionate 
la art.1), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.3 Se împuternicește domnul Victor Moraru, Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
să semneze Contractul de asociere menţionat la art. 2). 
 
             Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.  
 
 Art.5 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, Consiliului Local al Comunei Armășești și Liceului Tehnologic 
”Iordache Zossima” Armășești, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE 
Victor MORARU 

 
 
 
 
          Contrasemnează, 
          Secretarul județului Ialomița 
               Adrian Robert IONESCU 
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