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Raport Președinte Consiliul Județean Ialomița 

-1 an de la învestire- 

 

Stimați cetățeni,  

 

Acum, la sfârșitul lunii iunie, se împlinește un an de la alegerea mea în funcția de 

președinte al Consiliului Județean Ialomița, prilej cu care vă mulțumesc încă o 

dată pentru votul de 

încredere acordat în 2016, 

mie și întregului colectiv 

pe care îl reprezint. 

După 16 ani de experiență 

în administrația publică 

mă așteptam ca această 

nouă funcție să nu fie 

ușoară, însă vă 

mărturisesc faptul că deși 

sunt un om căruia îi plac 

provocările, aceasta a fost 

cea mai mare provocare din activitatea mea profesională.  

Pe parcursul acestui an am încercat să nu mă abat de la principiile și valorile cu 

care am pășit în cursa pentru funcția de președinte al Consiliul Județean Ialomița, 

ci am căutat necontenit să înțeleg mai bine colectivul și particularitățile acestuia, 

raportate la contextul dat.  

Astfel, după o perioadă de acomodare, în care am observat, am analizat și m-am 

documentat, am fost nevoit să concluzionez că întreg sistemul administrativ (chiar 

și la nivel național) se afla într-o criză fără precedent. Nu e cazul să detaliez, însă 

țin să menționez că a trebuit să îndeplinesc în același timp rolul de mediator, 



consilier, terapeut și în unele cazuri chiar și rolul de cel mai bun prieten, pentru 

remontarea și buna funcționare a activității Consiliului Județean Ialomița. Era 

nevoie să redau colegilor mei securitatea actului administrativ și garanția că 

lucrurile bine făcute nu pot avea decât un impact pozitiv.  

Ca în mai toate echipele mixte, am întâlnit colegi buni profesioniști, cu o gândire 

deschisă, flexibilă și orientați către lucruri noi, oameni de la care am avut la rândul 

meu multe de învățat, i-am observat de asemenea pe  cei cărora le era teamă să 

ia decizii, pe cei care și-au pierdut motivația și încă se află în căutarea scopului 

activității lor, dar am găsit și mulți colegi motivați și dornici să se autodepășească.   

Tot în această 

perioadă a trebuit să 

reconstruiesc imaginea 

Consiliului Județean 

Ialomița în fața 

cetățenilor și să le 

redau încrederea că 

cea mai importantă 

instituție a județului își 

continuă activitatea cu 

forțe proaspete și îi 

reprezintă în 

continuare cu multă 

responsabilitate. În sensul acesta, alături de colegii mei am identificat sloganul 

care să reprezinte cel mai bine instituția noastră, #Împreună #AproapeDeOameni.   

Fiindcă mai devreme aminteam de încrederea cetățenilor și de imaginea 

instituțiilor publice, un alt obiectiv personal ca președinte al consiliului județean îl 

reprezintă Spitalul Județean de Urgență Slobozia, aflat sub coordonarea 

Consiliului Județean Ialomița. A fost și este în continuare o muncă titanică pentru 

a putea produce o schimbare vizibilă, care să se reflecte în viața cetățenilor, atât 

prin calitatea serviciilor oferite, dar și prin atitudinea medicilor, asistenților și a 



tuturor angajaților spitalului față de cetățeni cât și față de colegii lor sau sarcinile 

de serviciu. 

Obiectivul principal în ceea ce privește Spitalul Județean de Urgență este 

creșterea actului medical și mulțumirea cetățenilor de serviciile primite. În acest 

sens am avut în vederea dezvoltarea resursei umane, atragerea de noi medici 

specialiști, cooptarea în echipă a unui manager cu o vastă experiență; precum și 

îmbunătățirea fondului de aparatură medicală.   

Mai jos se regăsesc cele mai importante activități întreprinse în acest an de 

mandat, structurat pe principale domenii de acțiune: 

 

 

 

 



Capitolul I - Infrastructură 

 

Am îndrăznit să cred și spre surprinderea scepticilor am reușit, Aeroportul Alexeni 
a intrat în domeniul public al județului Ialomița conform HG 428/2017 privind 
modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi 
pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
în domeniul public al judeţului Ialomiţa. 
 
Bineînțeles, drumurile județene sunt o prioritate strategică atunci când vorbim 
despre infrastructura județului și nu în ultimul rând, așa cum afirmam în 
nenumărate rânduri, îmi doresc să nu treacă nici un program de finanțare fără ca 
județul Ialomița să nu aplice pe toate aceste linii de finanțare, realizând 282 de 
proiecte depuse de UAT - urile din județ în programul PNDL 2 deschis până la 
această dată. 
 
Tot la acest capitol Spitalul Județean de Urgență Slobozia beneficiază de o atenție 
deosebită, având în lucru cele mai multe aplicații pentru rundele de finanțare, 
atât cu fonduri naționale, cât și europene. Mai mult, în perioada următoare 
urmează a fi semnate două contracte de finanțare prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020.   
 

A. Spitalul Județean de Urgență Slobozia 
 
Totodată, se află în faze de 

pregătire și implementare 

următoarele proiecte: 

-  „Construirea blocului 

operator din cadrul 

Spitalului Județean de 

Urgență Slobozia” – 

valoarea investiției  - 

54.535.356,00 lei; 



- "Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență 

Slobozia" – valoarea investiției  - 60.921.731,00 lei;  
 Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritara 8 - Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţiile în 

infrastructurile sanitare şi sociale :  

- „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” 

- „Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”. 

 Evaluarea sistemului de sănătate din județul nostru de către o firmă 

specializată în acest domeniu; 

 Vizite de lucru cu delegaţia de specialişti în managementul serviciilor medicale 

la cele patru spitale din judeţul 

nostru, respectiv Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Slobozia, 

Spitalul Municipal Feteşti, 

Spitalul Municipal Urziceni şi 

Spitalul Orăşenesc Ţăndărei; 

 Participarea la ședințele 

Consiliului de Administrație; 

 Vizitarea Spitalului Județean de 

către Ministrul Sănătății, domnul Florian Bodog;   

 Întâlniri de lucru cu o firma de consultanță și conducerea Spitalului Județean 
de Urgență Slobozia pentru modernizarea și extinderea UPU, a blocului 
operator, reabilitare termică și amenajarea curții interioare;  

 Numeroase întâlniri de lucru cu direcțiile de specialitate din Consiliul Județean 
și conducerea Spitalului Județean de Urgență Slobozia cu scopul analizării 
propunerilor primite de la firma de consultanță în vederea modernizării și 
extinderii UPU, a blocului operator, reabilitare termică și amenajarea curții 
interioare; 

 Alocarea bugetară în valoare de aproximativ: 5.214.000 lei. 

-  incluzând sume alocate pentru secțiunea de dezvoltare în completarea 

sumelor ce urmează a fi alocate de către Ministerul Sănătății;  



- și alocații bugetare necesare derulării de către CJ Ialomița a unor 

investiții în cadrul Spitalului Județean de Urgență.  

 
B. Aeroportul Alexeni 

 
 Transferul Aeroportului Alexeni de la Ministerul Dezvoltării în domeniul 

public al județului Ialomița; 

 Întâlnire de lucru cu reprezentanţii Institutului National de Cercetări 

Aerospațiale "Elie Carafoli" pentru a analiza încheierea unui parteneriat 

privind refuncţionalizarea aeroportului de la Alexeni. 

 

C.  Drumuri județene 

Bugetul alocat capitolului drumuri este în valoare de 36.481.000 lei, 
incluzând bugetul pentru întreținere drumuri județene, precum și bugetul 
ce urmează a fi completat cu alocațiile din programul PNDL și FEN (fonduri 
europene nerambursabile). 
 

 Proiecte destinate modernizării drumurilor județene: 

  

 Modernizare DJ101B – 

Maia - Rădulești;  

 Depunere proiecte pe 

drumuri județene: 

- Modernizarea 

drumurilor judeţene 

DJ 302 (km 13+865 - 

km 37+545) 

localităţile Drăgoeşti  

– Roşiori – Moviliţa - 

Dridu, DJ 101 (km 

52+100 - 37+600) 



localităţile Dridu - Fierbinţi Târg – limită judeţ Ilfov, DJ 101 (km 52+100 - 

km 59+700) Dridu - Jilavele şi DJ 402 (km 53+700-61+740) limită Judeţ 

Călăraşi – Sineşti (DN2) prioritatea I POR. 
- Modernizare  DJ 306,  limită judeţul Călăraşi –Albeşti – Andrăşeşti 

–  Gheorghe Doja – Crunţi –Reviga – DJ 102 H - Cocora –Limită 

judeţ Buzău - prioritatea I SUERD. 

 

D. Programul Național de Dezvoltare Locală  

 

 Proiecte depuse de Consiliul Județean Ialomița prin PNDL - etapa a doua – 

în număr de 17 (dintre care 2 la Spitalul Județean) cu o valoare totală de - 

428.562.610,65 lei 

o „Pod peste râul 

Prahova la Dridu, 

DJ 101, km 

52+759” rest de 

executat – 

valoarea 

investiției 

10.488.792,85 lei 

o „Modernizare DJ 

201: Tronson I 

DN2 Coșereni – Axintele - Orezu, km 0+000-km    35+400” – valoarea 

investiției - 86.886.626,10 lei 

o „Modernizare DJ 203F-DN 2C (Grivița)- Smirna – Iazu – Scânteia - 

Valea Ciorii-DN21A,  Km 0+000-Km 25+350” – valoarea investiției - 

48.333.290,65 lei 

o „Modernizare DJ 201 Buești - Ivănești - Ion Ghica - Ciulnița - 

Cosâmbești - Mărculești,  km 57+000-km 84+000” – valoarea 

investiției - 32.818.591,40 lei 

o „Modernizare DJ 102H Colelia – Cocora, km 45+400-km 58+775” – 

valoarea investiției - 23.345.973,40 lei  



o „Modernizare drum județean DJ 203E, Căzănești Cocora, km 00+000-km 

12+800” – valoarea investiției - 22.642.873,04 lei 

o „Reabilitare DJ 211 Grivița - Traian, km 0+270-km 6+970” – valoarea 

investiției - 8.069.092,61 lei 

o „Modernizare drum județean DJ 213A, Mărculești-Bucu, km 32+050-km 

37+230”  - valoarea investiției - 9.092.051,40 lei 
o Consolidare, amenajare și reorganizare clădire muzeu - Muzeul Național 

al Agriculturii – valoarea investiției - 15.480.660,00 lei 
o Amenajare curte interioară - Liceul Tehnologic Special "Ion Teodorescu"  

Slobozia – valoarea investiției - 400.000,00 lei   
o "Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de 

Floci" – valoarea 

investiției - 

12.082.170,75 lei 

o „Reabilitarea 

monumentului 

istoric și de 

arhitectură 

Conacul Bolomey” 

– valoarea 

investiției - 

21.653.621,00 lei 

o Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae ” – valoarea 

investiției - 2.384.044,14 lei 

o  „Modernizare faleză Dunăre în comuna Bordușani ” – valoarea 

investiției - 2.635.250,00 lei         

o "Construire unui punct de acostare turistică pe malul stâng al Braţului 

Borcea în localitatea Stelnica ” – valoarea investiției - 3.000.000,00 lei 

 

 Depunerea a 282 de proiecte din partea UAT - urilor din județul Ialomița - 

valoare totală de aproximativ 1.700 mld lei;  

  



Capitolul II - Administrație publică locală 

 

În misiunea Consiliului Județean Ialomița se regăsește îmbunătățirea calității vieții 

tuturor cetățenilor. Ne-am propus să realizăm acest obiectiv prin capacitarea 

UAT-urilor de a dezvolta proiecte fezabile pentru comunitățile reprezentate; în 

acest sens am constituit o structură asociativă cu rolul de a sprijini comunitățile 

locale în atragerea și implementarea de proiecte.   

Tot pentru îmbunătățirea actului administrativ pe parcursul acestui an Consiliul 

Județean Ialomița a organizat o serie de întâlniri tematice cu rolul de a updata 

UAT-urile al noile reglementări 

legislative și de a clarifica 

aplicabilitatea acestora.  

Un alt element de care am ținut 

cont a fost cel legat de 

transparența decizională și 

alegerea celor mai bune soluții 

pentru binele județului, astfel am 

organizat întâlnirea cu foștii 

președinți, vicepreședinți și 

secretari ai CJ Ialomița, cu rol consultativ.    

Un alt concept desfășurat în premieră a fost marcarea 

”Zilei Funcționarului Public” – 23 iunie, prilej cu care am 

propus colegilor mei ca, pentru îmbunătățirea actului 

administrativ să avem o serie de întâlniri periodice, cu 

scopul de a întări relațiile din cadrul echipei, precum și de 

a oferi o cale de comunicare directă și mai eficientă sub 

denumirea de ”Ora Funcționarului Public”.   



 Constituirea Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară – ADI, cu 

rolul de a sprijini și învăța comunitățile 

locale în a accesa proiecte; 

 Întâlniri cu autorităţile 

administraţiei publice locale din judeţul 

Ialomiţa pe diverse teme: 

- Unitățile administrative teritoriale – 

prezentarea Programului Național de Dezvoltare Locală - a doua 

etapă,  

- teme ce țin de cadastru, fond funciar, urbanism, finanțe publice 

locale (proiectarea bugetelor); 

 - Organizarea unui seminar cu primarii localităţilor din judeţ, 

funcţionarii publici și experţii în achiziţii publice şi Asociaţia Experţilor în 

Achiziţii (AEXA) cu privire la noul cod al achiziţiilor publice şi noutăţi 

legislative aduse în domeniu;  

- Prezentarea Programelor de finanțare națională (Programul 

National de Dezvoltare Locala, Compania Națională de Investiții și 

Administrarea Fondului de Mediu) derulate de Guvernul României; 

 – Organizarea în colaborare AJOFM Ialomița a Bursei Locurilor de 

Muncă pentru sezonul estival și promovarea Programului Național 

Start-Up Nation;  

- Dezbatere publică 

organizată de Consiliul 

Județean Ialomița în 

colaborare cu Agenția 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale Ialomița-

prezentarea oportunităților 

pentru depunerea de 



proiecte cu finanțare europeană; 

- Dezbatere publica privind Proiectul bugetului general al județului 

Ialomița pe anul 2017 - prezentarea proiecției bugetului județului 

Ialomița;  

- Dezbatere publica organizata 

împreună cu Agenția Naționala a 

Achizițiilor Publice în vederea 

realizării ”Ghidului de bune practici 

în domeniul achizițiilor publice”; 

- Dezbatere publică privind 

Programul național ”Start-up Nation 

Romania”, lansat de Guvernul 

României în vederea stimulării 

înființării întreprinderilor mici si 

mijlocii; 

 Ședințele Colegiului Prefectural și ale Comitetului pentru Situații de 

Urgență; 

 Organizarea in parteneriat cu ADR Sud Muntenia - seminar pe tema Fonduri 

europene pentru mediul urban; 

 Întâlnire de lucru cu privire la înfiinţarea Grupului de Acţiune Locală pentru 

pescuit(FLAG) la Stelnica și Movilița împreună cu UAT-urile din zonă; 

 Videoconferințe organizate pe diverse teme: MDRAP – cadastru și 

agricultură; Ministerul 

Sănătății – proiecte 

depuse pentru 

modernizarea Spitalului 

Județean de Urgență; 

MAI – situații de 

urgență;  

 Participarea la ședințe 

ale Consiliilor Locale din 

localitățile județului; 



 Întâlniri de lucru cu instituțiile subordonate pe diferite domenii: accesare 

fonduri eficiența energetică, asistență socială și patrimoniu. 

 Forumul Administraţiei Publice, eveniment naţional organizat de Guvernul 

României, prin MDRAP;  

 Constituirea ”Sfatului Seniorilor” - întâlnire protocolară cu toți președinții, 

vicepreședinții și secretarii Consiliului Județean Ialomița din anul 1992 și 

până în prezent, cu rolul de consultare privind îmbunătățirea fondului 

tematic pentru dezvoltarea județului; 

 Sărbătorirea ”Zilei Funcționarului Public”  - 23 iunie; 

 Achiziționare autospecială, vehicul cu șenile/roți de tip UTV pentru situații 

de urgență – ISU Ialomița;  

 

 

 

  



Capitolul III - Cultură și tradiții 
 

Un popor fără cultură și tradiții este un popor fără viitor!  

Cultura și tradițiile reprezintă forma de manifestare a moștenirii noastre 

strămoșești și trebuie să le acordăm atenția și importanța cuvenite. 

Consiliul Județean Ialomița a alocat un buget în valoare de aproximativ 

12.500.000 lei pentru cele cinci instituții de cultură aflate în subordine și 

anume: Biblioteca Județeană ”Ștefan Bănulescu”, Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Muzeul Agriculturii 

Slobozia, Muzeul Județean Ialomița și Centrul Cultural ”UNESCO” Ionel 

Perlea.   

o Organizarea și desfășurarea sub patronajul Consiliului Județean 

Ialomița a următoarelor evenimente: 

 Festivalului naţional de folclor „Ion Albeşteanu”; 

 Festivalului Internațional ”Floare de pe Bărăgan” 

 Concurs Național de Interpretare Lied și Dirijat ”Ionel Perlea”; 

 Partener în organizarea Trofeului Tinereții – Amara; 

 Festivalul județean ”Casa Tudorii”; 

 Salonului Anual de Carte, ediția a XXV-a, Biblioteca Județeană ”Ștefan 

Bănulescu”; 



 Expoziția din 

cadrul Muzeului Național al 

Agriculturii organizată cu 

prilejul ediției a doua a 

Olimpiadei Județene de Arte 

Plastice, Istoria Artelor și 

Arhitectură;  

 Manifestarea 

publică “Pâinea şi Vinul” la 

Muzeul Naţional al Agriculturii, 

expoziţie şi târg de produse tradiţionale româneşti; 

 Inaugurarea Raftului American din cadrul Bibliotecii Județene „Ștefan 

Bănulescu“, donație de carte din partea Ambasadei SUA; 
 sărbătorirea a 158 ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Romane;   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Capitolul IV - Educație, sport și social  
 

Capitolul educație este unul dintre cele mai importante pentru dezvoltarea 

noastră ca națiune, dar și ca evoluție a societății moderne. Fiindcă în general 

evoluția s-a datorat revoluției (în științe) considerăm că investiția în domeniul 

educație este prima care se va reîntoarce cu impact mai mare decât ne putem 

imagina. De aceea Consiliul Județean Ialomița a alocat pentru capitolul 

învățământ suma de 13.137.000 lei.   

 
 

Fiindcă tinerii reprezintă viitorul ne-am gândit să sprijinim educația lor și 

am creat împreună cu echipa consiliului județean un fond – în valoare de 

aproximativ 180.000 lei - 

pentru stimularea 

performanței în educație 

recompensând prin 

programul de burse pentru 

elevii și profesorii 

coordonatori cu rezultate 



bune la olimpiadele și 

concursurile naționale. 

 

Preocuparea continuă a 

Consiliului Județean 

Ialomița pentru binele 

cetățenilor ne-a 

determinat să venim în 

sprijinul acțiunilor 

societății civile printr-

un program de granturi 

defalcat pe următoarele domenii: educație, sport, cultură și mediu alocând 

un buget total de 120.000 lei. 

Implementarea la nivelul județului a măsurilor de asistență socială în 

domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricărei persoane aflate în nevoie se 

realizează prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Ialomița, cu aproximativ 600 de angajați, aflată în subordinea Consiliului 

Județean Ialomița, are un buget alocat în valoare de 61.991.000 lei.  

 

La acest capitol, social, Consiliul Județean Ialomița a celebrat în premieră 

Ziua Persoanelor cu Dizabilități, 3 decembrie, încercând astfel să atragă 

atenția opiniei publice cu privire la importanța inițiativelor care sprijină 

viața independentă și 

integrarea în câmpul 

muncii a acestui grup 

marginalizat social.   

Tot din categoria 

grupuri vulnerabile, 

după o serie de întâlniri 

cu reprezentanții 

minorității rome, atât 



din județul Ialomița, cât și la nivel central, Consiliul Județean a decis 

înființarea unui Consiliu Consultativ pentru Îmbunătățirea Situației Romilor, 

fără personalitate juridică cu scopul de a facilita măsurile incluzive regăsite 

în Strategia Guvernului României 

de incluziune a  cetățenilor 

români aparținând minorității 

rome.  

 

 Acordarea de burse de merit 

(premii) pentru elevii din județ 

care participă la olimpiade 

naționale și obțin premii; 

 Implementarea și acordarea de 

finanțări importante - 120.000 lei pentru proiecte depuse de ONG-uri și 

alte forme asociative din județul Ialomița pe cele 4 domenii de activitate: 

sport, cultură, mediu și educație; 

 Vizite de lucru la Școala Specială din Fetești și la Centrul de plasament 

Slobozia Noua; 

 Deschiderea seriei de întâlniri, ORA DE TEATRU, în sala de spectacole a 

Consiliului Județean; 

 Constituirea Consiliului Consultativ pentru Îmbunătățirea Situației 

Romilor;  

 Ceremonia oficială de acordare a certificatelor şi diplomelor de excelenţă 
pentru 17 unităţi de învăţământ, olimpicilor ialomiţeni şi cadrelor 

didactice îndrumătoare;  

 Celebrarea Zilei 
Internaționale a Persoanelor cu 
Dizabilități. Evenimentul a sărbătorit 
persoanele adulte cu dizabilități și a 
avut rolul de a atrage atenția opiniei 
publice asupra necesității creării unei 
societăți incluzive pentru acest grup 
marginalizat. 



 Centenarul Primului Război Mondial – Cimitirul Eroilor, Slobozia; 

 Simpozionului "Autonomia Financiară a Comunităților Locale", 

organizat de 

C.E.C.C.A.R. 

Filiala Ialomița;  

 Simpozionul 

Național ”Școala 

și viața” 

organizat 

împreună cu 

Inspectoratul 

Școlar Județean; 

 Dezbatere 

publică organizată pe tema sportului de masă, în județul Ialomița, cu 

scopul de a sprijini inițiativele sportive din acest domeniu și 

înființarea unui grup de lucru; 

 Participare la întâlnirea organizată de Asociația Partida Romilor Pro 

Europa în cadrul căreia au fost abordate teme precum situația 

mediatorilor școlari și a mediatorilor sanitari, paleta de nevoi a 

comunităților de romi și accesarea de fonduri europene.  

  



Capitolul V – Mediu 

 

 În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa 

prioritară 3-Sprijinirea tranziţiei 

către o economie cu emisii 

scăzute de carbon, prioritatea de 

investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei 

energetice a gestionării 

inteligente a energiei şi a 

utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructuri 

publice, inclusiv în clădirile 

publice şi în sectorul locuinţelor - 

Operațiunea B - Clădiri Publice, 

Consiliul Județean Ialomița are în vedere depunerea următoarelor 

proiecte:  

o Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – 

Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița); 

o Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative -Drumuri 

Județene; 

o Creșterea eficienței energetice a Căminului Școală Slobozia CP5 - 

clădire școală și clădire sală de sport (Liceul Tehnologic Special ”Ion 

Teodorescu” Slobozia); 

o Creșterea eficienței 

energetice a Sediului 

Muzeului Județean 

Ialomița; 

o Creșterea eficienței 

energetice a clădirii 

Centrului Cultural 

UNESCO Ionel Perlea. 

 



 Întâlnire privind identificarea unor soluții viabile în cazul județelor 

aflate în imposibilitatea de a mai depozita deșeuri municipale 

generate la nivelul acestora la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 Şedinţă Colegiul Prefectural – pe lângă temele de pe ordinea de zi au 

fost şi discuţii pe tema gestionării deşeurilor menajere din Slobozia, 

firma de salubritate şi depozitul de deşeuri.  

 Întâlnire de lucru la Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița 
privind identificarea unor soluții la nivel județean pentru reciclarea și 
depozitarea deșeurilor menajere; 

 întâlnire cu reprezentanții unei companii din domeniul reciclării și a 
prelucrării deșeurilor menajere și industriale, interesate să 
investească în județul nostru;  

 deschiderea oficială a proiectului ”Luna plantarii arborilor”, acțiunea 

de plantare ”Creștem Împreună”, alături de Premierul României și 

Ministrul Apelor și Pădurilor;  

 

 

  



Capitolul VI - Transparență administrativă 
 

Unul dintre principiile de funcționare a administrației publice este 

transparența actului decizional. Încă de la începutul mandatului de 

președinte al Consiliului Județean Ialomița, am hotărât să fim mai aproape 

de cetățeni pe toate căile de comunicare posibile. Astfel, ne-am adaptat la 

cerințele societății moderne și am înființat o pagină de facebook, prin care 

ne-am propus să vă aducem la cunoștință în timp real toate acțiunile de 

interes general ale consiliului județean. Am decis împreună cu echipa de 

conducere să organizăm înaintea fiecărei ședințe de consiliu sau ori de câte 

ori este nevoie o 

conferință de presă 

prin care să 

aducem la 

cunoștința 

publicului larg și 

mass-mediei locale 

proiectele de 

hotărâre și acțiunile 

majore ale 

județului din 

perioada imediat 

următoare. 

 

Un alt instrument folosit pentru a facilita accesul la informații de interes 

public este raportul lunar al președintelui, motivul prezentării acestui 

raport de activitate are scopul de a vă ține cât mai aproape de acțiunile și 

preocupările Consiliului Județean Ialomița și de activitățile mele în calitate 

de președinte. 



  

 Conferințe de 

presă lunare, înainte de 

fiecare ședință ordinară a 

consiliului județean; 

 Realizarea unei 

pagini de facebook a 

Consiliul Județean Ialomița 

pe care se publică toate 

noutățile; 

 Actualizarea site-ului Consiliului Județean Ialomița cu știri de 

actualitate, documente sau alte informații de interes public – 

www.cicnet.ro  

 Acordarea de audiențe pe diverse probleme: locuri de muncă, fond 

funciar, cazuri sociale, în număr de aproximativ 100; 

 Peste 80 de petiții adresate președintelui Consiliului Județean 

Ialomița;  

 Raportul lunar de activitate al președintelui – pe pagina facebook; 

 

 

http://www.cicnet.ro/


Capitolul VII - Structuri asociative, relații internaționale și 

diplomație 
 

O instituție conectată la diverse 

structuri de reprezentare este o 

instituție care contează, care își face 

cunoscut punctul de vedere și poate 

contribui astfel, la îmbunătățirea 

cadrului general pentru 

desfășurarea activității. 

 

Reconstruirea imaginii Consiliului 

Județean Ialomița reprezintă un 

deziderat al mandatului de 

președinte. Am acționat în sfera structurilor de asociere și reprezentare de la nivel 

național și european, precum UNCJR, Comitetul Regiunilor, ADR Sud Muntenia, 

dar și  prin întâlniri oficiale cu înalți demnitari români sau străini, miniștri, 

secretari de stat și ambasadori. 

 

 Participare la adunările generale ale Uniunii Naționale a Consiliilor 

Județene din România; 

 Participare la 

ședințele plenare și de comisii al 

Comitetului Regiunilor – membru 

titular al delegației României la 

Comitetul European al Regiunilor; 

 Participare la 

ședințele Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia; 



 Participare la 

Adunarea Generală a 

Asociaţiei 

Comunelor, filiala 

judeţului Ialomiţa;  

 Adunarea generală a 

Asociației Naționale 

a Stațiunilor Balneare 

și Balneoclimatice 

din România, 

eveniment în care am predat ștafeta de președinte domnului Albert 

Tibor, primarul stațiunii Băile Tușnad; 

 Participare la recepţia organizată de către Ambasada Chinei cu ocazia 

aniversării a 67 de ani de la înfiinţarea Republicii Populare Chineze; 

 Recepția oficială a Consiliului Județean Ialomița cu ocazia Zilei 

Naționale a României;   

 vizita în municipiul Slobozia a Excelenței Sale Hans Klemm, 

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București. Evenimentul 

este important din cel puțin doua perspective: prima ține de 

mesajului transmis prin această vizită în județul nostru, iar cea de-a 

doua este legată de parteneriatele economice și culturale; 
 Întâlnire cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii 

Belarus, Excelența Sa Andrei Grinkevich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concluzii 

 

Am încercat să cuprind în acest raport anual de activitate doar elementele 

principale ale acestui mandat la care bineînțeles se pot adăuga numeroasele 

întâlniri, ședințe și grupuri de lucru zilnice alături de colegii din instituție, zecile de 

documente zilnice aflate la mapă, evenimentele lunare la care sunt invitat și 

particip cu bucurie atunci când timpul îmi permite acest lucru. 

 

Aș vrea să aduc în atenția tuturor un aspect referitor la proiectele de finanțare – 

faza de implementare a unui proiect cu acțiuni concrete și vizibile este posibilă 

abia după cel puțin 24 de luni.  

Ca exemplu, procedural, un proiect se desfășoară după următorul calendar:  

- etapa pregătitoare documentație – 6 luni; 

- etapa verificare, evaluare, selecție și contractare – 8 luni; 

- etapa de implementare – aproximativ 30 de luni: 

o achiziții – 6 – 12 luni; 

o etapa de execuție propriu-zisă – 18 - 24 de luni; 

o etapa de încheiere a proiectului – 2 luni. 

Un proiect desfășurat după un calendar bine etapizat, respectând toate 

procedurile impuse de lege, durează și până la 44 de luni.  

Rezultă astfel că proiectele la care se muncește de zor în această perioadă vor fi 

vizibile cu acțiuni concrete abia în anii următori. 

După un an de la depunerea jurământului, revin în fața dumneavoastră și vă spun 

cu mâna pe inimă:  

”Jur să respect Constituția și legile 

țării și să fac, cu bună - credință, tot 

ceea ce stă în puterile și priceperea 

mea pentru binele locuitorilor 

județului Ialomița. Așa să-mi ajute 

Dumnezeu!”  

 

 


