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      RAPORTUL  
              preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind  
                    modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor  
                                Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2008  
 
 
  Prezentarea raportului anual cu privire  la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a 
hotărârilor  Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 2008 reprezintă îndeplinirea unei obligaţii expres 
pevăzută în art. 104, alin.(1 ), lit. b ), coroborat cu alin. (3), lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o 
modalitate de a asigura controlul cetăţeanului asupra activităţii autorităţilor care îi reprezintă 
interesele. 
 În condiţiile în care anul 2008 a fost un an electoral, cu alegeri pentru autorităţile 
administraţiei publice locale în ziua de 01.06.2008, specificul raportului asupra activităţii din anul 
2008 este marcat de faptul că el cuprinde ultima perioadă din mandatul 2004 – 2008 (01.01.2008 – 
25.06.2008) şi începutul mandatului 2008 – 2012 (25.06.2008 – 31.12.2008).  

Cu toate acestea, ca o apreciere generală se poate arăta că, în activitatea desfăşurată în anul 
2008, Consiliul Judeţean Ialomiţa, structurile organizatorice executive şi instituţiile aflate sub 
autoritatea sa au urmărit să respecte principiile fundamentale ale administraţiei publice locale  
(legalitatea, autonomia locală, eficacitatea utilizării fondurilor publice, transparenţa administrativă, 
consultarea cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes public judeţean, responsabilitatea şi 
profesionalismul în exercitarea funcţiilor publice) şi să asigure  continuitatea demersului strategic, 
menţinând aceeaşi ierahizare a obiectivelor strategice prioritare din ultimii cinci ani: 

1.  modernizarea infrastructurii rutiere judeţene; 
2.  reabilitarea infrastructurii destinate domeniului sănătăţii; 
3.  modernizarea şi îmbunătăţirea sistemului judeţean al asistenţei sociale; 
4.  sprijinirea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ; 
5.  creşterea performanţei instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Structurarea raportului este realizată pe principalele atribuţii ale preşedintelui şi ale 

Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Dintre acestea, atribuţia şi responsabilitatea fundamentală a preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa se referă la respectarea prevederilor Constituţiei României, punerea în 
aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor 

               ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN  IALOMITA 
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Guvernului, a hotărârilor Consiliului Judeţean, precum  şi a altor acte normative cu incidenţă 
asupra activităţilor şi  competenţelor consiliilor judeţene. 
 În aplicarea legii, în anul 2008, Consiliul Judeţean Ialomiţa s-a întrunit în 13 şedinţe, 
adoptând 137 de hotărâri, din care 12 au fost hotărâri cu caracter normativ.  

După domeniul reglementat, structura celor 137 de hotărâri este următoarea:  
din care, în perioada : Nr. 

crt. 
Domeniul  Total 

hotărâri 01.01.2008 - 
25.06.2008 

25.06.2008 - 
31.12.2008 

1. Organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa 

61 7 54

2. Buget 24 11 13
     3. SF, documentaţii tehnico-economice 20 5 15
     4. Asocieri, parteneriate 7 6 1
     5.  Patrimoniu 6 3 3
     6. Accesări proiecte 5 3 2
     7. Regulamente 6 2 4
    8. Alte domenii 8 4 4
        TOTAL 137 41 96

 
În anul 2008 preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a emis 187 de dispoziţii.  

 Pentru îndeplinirea obligaţiilor instituite prin Legea nr. 52/2003, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, preşedintele şi Consiliul Judeţean Ialomiţa au urmărit 
respectarea normelor referitoare procedura de elaborare a proiectelor de acte cu caracter normativ şi 
a celor care privesc asigurarea participării cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor.  

La elaborarea proiectelor de hotărâri cu caracter normativ, Consiliul Judeţean Ialomiţa a 
întreprins următoarele acţiuni: redactarea anunţului privind intenţia de elaborare  a unor proiecte de 
hotărâri cu caracter normativ, redactarea proiectului de hotărâre propus, a expunerii de motive şi a 
raportului direcţiei de specialitate, publicarea anunţului în mass-media locală şi pe site-ul  www. 
cicnet.ro şi afişarea la sediul instituţiei, în Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, transmiterea 
anunţului şi a mapelor cu proiectele de hotărâre cu caracter normativ unor organizaţii non-
guvernamentale care activează la nivelul judeţului Ialomiţa şi au solicitat în scris aceasta (Asociaţia 
pentru Transparenţă Decizională TRADEC Slobozia,  Asociaţia pentru Alternativă şi Monitorizare 
Independentă Urziceni, Patronatul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii – filiala Ialomiţa, Camera de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa), înscrierea în  anunţ a termenului limită, a locului şi 
modalităţilor în care cei interesaţi pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 
recomandare privind proiectul de act normativ şi specificarea persoanei care le primeşte. Toate 
aceste documente de fundamentare a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ au fost înserate pe 
pagina de internet www.cicnet.ro, link –ul „Transparenţa decizională”,  crearea specială a acestui 
link, cu vizibilitate directă  pe pagina de INTERNET, fiind făcută tocmai pentru a asigura 
accesibilitatea utilizatorilor la un instrument important al transparenţei decizionale. 
 Fiecare şedinţă de consiliu a presupus activităţi conexe: întocmire ordine de zi, anunţ în 
presă, convocare consilieri judeţeni, şedinţe de comisii de specialitate, colaborare cu raportorii la 
întocmirea proiectelor de hotărâri, multiplicat materiale de şedinţă, întocmire şi redactare proces - 
verbal de şedinţă. S-a asigurat comunicarea actelor normative de interes public emise de Consiliul 
Judeţean Ialomiţa prin intermediul site-ului propriu şi publicarea în Monitorul Oficial al judeţului 
Ialomiţa. 

Întrucât nu au fost solicitări scrise pentru organizarea unor dezbateri publice asupra actelor 
cu caracter normativ supuse spre analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Ialomiţa, s-au organizat la 
sediul instituţiei sau pe centre zonale, din proprie iniţiativă, 10 dezbateri publice. 
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În zilele 11, 12, 13, 14.02.2008 au avut loc dezbateri publice la:  “Proiectul bugetului 
propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2008” cu defalcare pe domeniile infrastructurii, culturii, 
asistenţei sociale, evidenţa persoanelor şi relaţia cu societatea civilă ”, moderate de preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. La dezbateri au participat 114 persoane, reprezentând autorităţi 
publice judeţene şi locale, mediul local de afaceri, mass-media locală. Participanţii la dezbateri au 
făcute 15 propuneri. 

În data de 25.02.2008 a avut loc dezbaterea publică cu ONG –uri referitore la finanţările 
nerambursabile, unde au fost puse în discuţie ghidul solicitantului şi cererea de finanţare, care apoi 
au fost postate pe site –ul www.cicnet.ro. 

În data  de 13.03.2008 s-a desfăşurat dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind 
“Noutăţi legislative priviind înfiinţarea şi controlul funcţionării transportului de persoane, prin 
curse regulate, în trafic judeţean şi interjudeţean”, la care au fost prezente 61 persoane, operatori de 
transport (46), mass- media (8). În cadrul dezbaterii s-au făcut 4 propuneri. 

În trei dezbateri privind realizarea filmului „Ialomiţa – timpuri şi anotimpuri”, au fost făcute 
sugestii privind tematica filmului, obiectivele care trebuie cuprinse în scenariu, abordarea artistică. 
Menţionăm că realizarea filmului a făcut parte din programul „Transparenţă, comunicare, 
promovare” aprobat prin hotărârea de Consiliu Judetean  nr. 15/2008 privind aprobarea bugetului 
propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2008. 

Dezbaterea proiectului de hotărâre privind: ”Utilizarea eficientă a terenurilor agicole, 
proprietate privată a judeţului Ialomiţa, din zona Giurgeni – Vlădeni ”, a avut loc în data de 
16.08.2008 în localitatea Ţăndărei. Au participat reprezentanţi ai consiliilor locale Ţăndărei, 
Giurgeni, Vlădeni, investitori din zonă, mass-media. În urma dezbaterilor s-au făcut 8 propuneri.  

S-au respectat obligaţiile legale ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru asigurarea 
participării cetăţenilor la procesul decizional normativ. Astfel s-a asigurat caracterul public al 
şedinţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa, spaţiul necesar şi  posibilitatea cetăţenilor de a se exprima 
în legătură cu problemele aflate pe ordinea de zi. Minutele şedinţelor publice au fost arhivate şi li s-a 
asigurat atât caracterul public, prin inserarea pe site-ul www.cicnet.ro, cât şi posibilitatea de a fi 
accesate la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public.  

Nu s-au înregistrat reclamaţii administrative şi plângeri la instanţa de contencios 
administrativ în legătură cu aplicarea şi respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003. 

Tot în contextul asigurării transparenţei în activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa trebuie 
relevate şi alte dezbateri publice pe care instituţia le-a organizat în parteneriat cu structuri asociative 
ale societăţii civile. Chiar daca tematica lor nu a făcut obiectul unor proiecte de hotărâri cu caracter 
normativ ele au fost importante pentru aducerea în atenţia cetăţenilor a unor aspecte majore.  

Astfel, la dezbaterea publică cu tema “Piaţa muncii şi învăţământul profesional şi tehnic în 
judeţul Ialomiţa, în prezent şi perspective până în anul 2013”, din  15.04.2008 au participat 25 
persoane (reprezentanţi ai patronatelor şi sindicatelor, reprezentanţi ai Grupurilor Şcolare, agenţi 
economici şi presa). Dialogul a avut ca scop dezvoltarea unui învăţământ profesional şi tehnic mai 
efficient, care să răspundă atât cererii de forţă de muncă de pe piaţa internă, cât şi cererii de pe piaţa 
externă. 

În urma petiţiei înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa depusă de reprezentanţii Şcolii cu 
clasele I-VIII Bărbuleşti, s-a organizat întâlnirea din data de 24.10.2008, al cărui obiectiv a fost 
armonizarea relaţiilor dintre cadrele didactice şi primărie. 

Din aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică în 
anul 2008 a reieşit sporirea interesului unor asociaţii legal constituite din judeţ pentru dezbaterea 
actelor cu caracter normativ ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, reprezentanţii societăţii civile fiind 
mult mai activi şi receptivi  în plan local, menţionând interesul pentru acordarea de finanţări 
neramburasbile din bugetul propriu al judeţului Ialomiţa. Din păcate, interesul nu a putut fi susţinut 
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şi practic, deoarece din 22 de ONG-uri participante la dezbateri, s-au depus 9 proiecte, din care 
numai 2 au fost eligibile. De asemenea, este necesară actualizarea Legii 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, pentru ca prevederile ei să fie corelate cu acte 
normative nou apărute (Constituţia revizuită, Legea 215/2001 a administraţiei locale, republicată, 
O.G 75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a Monitoarelor 
Oficiale ale unităţilor administrativ teritoriale) şi să asigure îmbunătăţirea conţinutului legii.   

Hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa şi dispoziţiile preşedintelui acestuia au fost duse la 
îndeplinire de direcţiile de specialitate şi instituţiile publice de sub autoritatea consiliului.  
 În legătură cu îndeplinirea atribuţiilor preşedintelui privind relaţia cu consiliul 
judeţean, trebuie arătat că au fost respectate normele legale privind organizarea şi funcţionarea 
consiliului judeţean.  
 Specificitatea anului 2008 a reprezentat-o faptul că a fost un an electoral, care a adus câteva 
modificări semnificative ale sistemului legislativ referitoare la statutul aleşilor locali. Legea 
nr.35/2008 a introdus pentru prima dată în România post-decembristă norma ca preşedinţii 
consiliilor judeţene să fie aleşi pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal, în timp ce 
pentru alegerea vicepreşedinţilor consiliilor judeţene s-a menţinut alegerea prin vot indirect de către 
consiliile judeţene.  
     Importantă a fost şi prevederea legală că o persoană poate candida pentru un singur consiliu 
local şi un singur consiliu judeţean şi numai pentru o singură funcţie de primar sau de preşedinte al 
consiliului judeţean. De asemenea, o persoană putea candida în acelaşi timp pentru funcţia de 
consilier local ori de consilier judeţean, de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean. 

Numărul membrilor consiliului judeţean şi al fiecărui consiliu local stabilit prin ordin al 
prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor, fost redus, judeţul Ialomiţa situând-se în intervalul 
care stabileşte la 30 numărul consilierilor judeţeni. Consiliul judeţean ales în conformitate cu 
prevederile legii se completează cu preşedintele consiliului judeţean, care are drept de vot şi 
conduce şedinţele acestuia. S-a modificat iarăşi regula validării consilierilor locali, care nu s-a mai 
făcut de către judecătoria în raza căreia se află unitatea administrativ-teritorială, ci de comisia de 
validare aleasă prin vot deschis în şedinţa de constituire a consiliului local.  

O noutate legislativă a fost şi în ceea ce priveşte validarea alegerii preşedintelui consiliului 
judeţean, care trebuie făcută în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de 
consiliu a tribunalului, de către preşedintele tribunalului sau înlocuitorul acestuia. S-a introdus 
prevederea că alegerile pentru consilieri, pentru primari şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene au 
fost considerate  valabile, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot. 

Validarea preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a făcut în ziua de 23 iunie 2008, în 
baza Sentinţei civile nr. 605/19.06.2008 a Tribunalului Ialomiţa – Secţia Civilă. În faţa preşedintelui 
Tribunalului Ialomiţa, judecătorul Traian Ionescu, a prefectului judeţului Ialomiţa, domnul Stelian 
Caramitru şi a unui numeros public, domnul Vasile Silvian Ciupercă a depus jurământul prevăzut de 
lege după validarea în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 Conform „Procesului verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor 
alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru funcţia de consilier al Consiliului Judeţean Ialomiţa” din 
01.06.2008 întocmit de Biroul Electoral Judeţean Ialomiţa, pentru alegerea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa au depus liste de candidaturi un număr de 10 partide politice, din care doar patru - Partidul 
Social Democrat, Partidul Democrat Liberal, Partidul Naţional Liberal şi Partidul Noua Generaţie 
Democrat Creştin au obţinut locuri în Consiliul Judeţean Ialomiţa.  

Constituirea Consiliului Judeţean Ialomiţa a avut loc în ziua de 25.06.2008, lucrările şedinţei 
de constituire fiind conduse de preşedintele consiliului judeţean. După ce au fost validate mandatele 
celor 30 de consileri judeţeni, Consiliul Judeţean Ialomiţa a fost declarat legal constituit şi s-a 
procedat apoi la alegerea celor doi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Ialomiţa, votul valindîndu-i 
în aceste funcţii pe domnii Găină Mihăiţă (Partidul Social Democrat) şi Martin Ioan (Partidul 
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Naţional Liberal). În şedinţa ordinară din ziua de 10.07.2008 au fost constituite cele cinci comisii de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa : Comisia juridică şi de disciplină, Comisia 
economico-financiară, protecţia mediului şi turism, Comisia pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism, agricultură şi dezvoltare regională, Comisia pentru învăţământ, muncă, sănătate, familie şi 
asistenţă socială, Comisia pentru cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii 
externe.  

În funcţionarea Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a celor 5 comisii de specialite ale acestuia au 
fost respectate condiţiile legale de convocare, de stabilire a ordinii de zi şi asigurarea publicităţii 
acesteia, de întrunire a cvorumului necesar, de desfăşurare a şedinţelor, de exercitare a votului şi de 
asigurare a caracterului public al şedinţelor. Au fost invitaţi şi au participat la şedinţele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa, parlamentari din judeţ, 
reprezentanţi ai instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, reprezentanţi ai 
serviciilor publice deconcentrate, organizaţiilor non-guvernamentale locale şi  structurilor patronale 
din judeţ, cetăţeni şi  mass-media locală. 

Şedinţele Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost conduse, de regulă, de preşedintele 
consiliului, iar, în absenţa sa motivată, de unul din vicepreşedinţii desemnat prin dispoziţie. 

Chiar dacă uneori dezbaterile au avut o încărcătură emoţională şi partinică mai mare, totuşi, 
nu s-au înregistrat abateri ale consilierilor care să necesite aplicarea de măsuri sancţionatorii. 

       Realizarea obiectivelor strategice prioritare propuse pentru anul 2008 a însemnat 
asigurarea coerenţei şi a unei viziuni unitare în abordarea priorităţilor propuse, în corelare cu nevoile 
reale ale comunităţilor locale, resursele financiare care pot fi atrase şi cu promovarea unui 
management public performant, bazat pe indicatori de performanţă şi practici compatibile cu 
standardele europene.  

În anul 2008 a rămas prioritară modernizarea infrastructurii rutiere judeţene, cu 
urmărirea strictă a prevederilor „Strategiei de modernizare, reabilitare şi întreţinerea căilor rutiere de 
comunicaţie din judeţul Ialomiţa”. 

Concretizarea acestui demers strategic prioritar a însemnat: 
-  demararea proiectului cu finanţare nerambursabilă europeană “Ranforsarea şi modernizarea  

drumului judeţean DJ 201 B, km. 0+000 / km. 19+000 pe traseul Ciochina – Orezu – Raşi”, cod 
proiect 1097. Contractul de finanţare nr. 3/2008 a fost semnat în ziua de 24.07.2008, într-o acţiune 
publică de impact desfăşurată în satul Raşi, din com. Sălcioara, când participanţii,  reprezentanţi ai 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, în calitate de Autoritate de Management, ai 
Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, ca Organism Intermediar POR 2007 – 2013, ai 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de beneficiar, ai localităţilor învecinate DJ 201 B din 
judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, precum şi ai locuitorilor din Sălcioara şi Ciochina au relevat importanţa 
deosebită a implementării proiectului, care este de natură să aducă o principală arteră rutieră 
judeţeană la standarde europene, să o integreze rutelor de transport de nivel naţional şi european, să 
determine dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale din zonă. Valoarea totală a proiectului este de 
36.462.900,65 lei, din care valoarea eligibilă însumează 30.024.396,34 lei şi este finanţată prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – 25.971.102,83 lei, bugetul naţional – 
3.452.805,58 lei şi cofinanţarea asigurată de beneficiar de 600.487,93 lei; 

-  lucrări de reabilitare şi modernizare a drumului judeţean DJ 212 –Feteşti – Ţăndărei, etapa I  
( km. 100+915 - 105+915 şi km. 76+900 - 83+075), în valoare de 12.476 mii lei, drumul fiind 
încadrat în capitolul drumuri judeţene pe ruta de tranzit de interes interjudeţean şi naţional cu 
prioritate de gradul I; 

-  lucrări de modernizare a pasajului superior pe DJ 201- km 68+300 peste C.F. Slobozia –  
Ciulniţa, în valoare de 2.166 mii lei. Pasajul a fost  inaugurat în ziua de 07.07.2008  şi are ca detalii 
tehnice următoarele : o singură deschidere simplă rezemată de 24,60 m, formată din 9 grinzi din 
beton armat precomprimat, cu o lungime de 24,60 m şi o înălţime de 0,93 m., o placă de 
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suprabetonare de 12-20 cm, care permite realizarea unei părţi carosabile de 7,80 m, trotuare 
exterioare de 1,00 m şi lise de 25 cm pentru montarea parapetului pietonal şi 2 straturi de beton 
asfaltic; 

-  demararea procedurilor pentru executarea lucrărilor  de reabilitare şi modernizare a  
drumului judeţean DJ 212 - Feteşti-Ţăndărei, etapa I (km. 83+075-100+915) şi Mihail Kogălniceanu 
– DN 2 A (km. 68+295 - 72+182, modernizarea DJ 213, DN2A –Luciu, reabilitarea şi modernizarea 
drumului judeţean DJ 201 A – Coşereni – Moldoveni – Patru Fraţi – Adîncata – limită judeţul 
Parhova, tronson I, DN 2A – Patru Fraţi, (km. 0+000 - 9+500) lucrări de modernizare a podului 
peste râul Ialomiţa, la Albeşti – Andrăşeşti,  DJ 306 - km 37+600, în valoare de 1,298 mii lei; 

-  reparaţii curente, întreţinerea şi modernizarea drumurilor judeţene în sumă de 23.308 mii lei. 
       A doua prioritate strategică a Consiliului Judeţean Ialomiţa o reprezintă  reabilitarea 

infrastructurii destinate domeniului sănătăţii, iar pentru anul 2008 aceasta a însemnat realizarea 
de investiţii care privesc:   

- reabilitarea termică a  Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, prin executarea unor  
lucrări de tâmplărie în valoare de apropae 493 mii lei;   

- demararea procedurilor de achiziţie publică pentru realizarea investiţiei “ Amenajare şi  
extindere Unitate de Primire Urgenţe – Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia”, cu o valoare 
totală estimată de 645.513,53 lei, o arie construită de 325 mp şi o arie utilă de 275,5 mp.;  

-  amenajarea pavilioanelor A, B şi C de la Centrul de asistenţă medico – socială Fierbinţi  
în valoare de 1.675 mii lei.  

       Modernizarea şi îmbunătăţirea sistemului judeţean al asistenţei sociale  s-a concretizat  
în anul 2008 în realizarea următoarelor obiective investiţionale ale Direcţiei Generale pentru 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa: 

-  extinderea capacităţii Căminului pentru persoane vârstnice „Ing. Vadim Rusu” Balaciu, prin 
construirea unui nou pavilion cu 24 de locuri, valoarea lucrărilor executate în anul raportat fiind de 
344 mii lei; 

-  executarea PT+ DE pentru reparaţii capitale la şarpantă şi învelitori de la Centrul de  
Plasament nr. 4  Urziceni şi Centrul de Plasament nr. 3 Slobozia, în valoare de 30 mii lei; 

-  finalizarea a două proiecte de interes naţional (PIN 7 şi PIN 8), prin crearea Centrului pentru  
persoanele fără adăpost şi a Centrului pentru persoanele victime ale violenţei în familie de la 
Slobozia; 

-  dotări independente în valoare totală de peste 187 mii lei necesare bunei funcţionări a  
centrelor specializate în furnizarea serviciilor de asistenţă socială existente în subordinea Direcţiei 
Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa.  

Sprijinirea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ se 
circumscrie  prevederilor art. 91, alin.(3), lit.d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din alte acte normative care 
privesc rolul şi locul autorităţii administraţiei publice judeţene în acest domeniu. 

 Una din atribuţiile principale din acest domeniu pentru Consiliul Judeţean Ialomiţa se referă 
la necesitatea  de  a  elabora,  împreună  cu  consiliile  locale din  teritoriu, strategii şi programe de 
dezvoltare economico-socială pe termen mediu şi lung.  

Devenit operaţional şi finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional 
„Dezvoltarea capacităţii administrative”- PO DCA - are ca obiectiv general crearea unei 
administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii 
româneşti, iar ca perioadă de desfăşurare 2007 – 2013. 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial - „Dezvoltarea 
capacităţii administrative”, desemnată prin HG nr. 457/2008,  Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative  a lansat, în data de 25 iulie 2008, cererea de proiecte nr. 3/2008, cu depunere 
continuă , pentru Axa prioritară 1- „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului 
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de politici publice”- Domeniul major de intervenţie 1.1.- „Îmbunătăţirea procesului de luare a 
deciziilor la nivel politico-administrativ - Strategii de dezvoltare locală”. Obiectivul specific al 
Domeniului major de intervenţie 1.1.menţionat este de a dezvolta capacitatea de formulare a 
politicilor publice, capacitatea de a realiza o mai bună reglementare şi planificare strategică şi de a 
dezvolta parteneriate interinstituţionale. 

Pentru a valorifica o asemenea oportunitate, Consiliul Judeţean Ialomiţa a depus cererea de 
finanţare cu titlul „Document Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio – Economică şi 
Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 2013 – 2020. 
Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”. Ea s-a fundamentat pe identificarea 
nevoilor şi priorităţilor strategice de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung ale judeţului Ialomiţa, 
dar şi pe necesitatea stringentă de elaborare şi adoptare a unei strategii integrate de dezvoltare 
durabilă a comunităţilor locale, coroborată cu valorificarea oportunităţilor de accesare a unor 
programe cu finanţare europeană destinate perfecţionării managementului public. 

Valoarea finanţării acordate este de maxim 98% din totalul cheltuielilor eligibile, în timp ce 
solicitantul trebuie să contribuie cu minim 2% din aceleaşi cheltuieli şi să îşi asume angajamentul 
financiar prin includerea în bugetul instituţiei atât a părţii de contribuţie financiară, cât şi a sumei 
necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.  Bugetul total estimat al proiectului are costuri 
de 1.151.809,92 lei, din care eligibilă este suma de 967.907,50 lei şi 183.902,42 cheltuieli 
neeligibile. Din valoarea eligibilă, asistenţă financiară nerambursabilă este  de 948.549,35 lei (98% 
din costurile eligibile), în timp ce suma reprezentând contribuţia solicitantului este 19.358,15 lei 
(2% din costurile eligibile), care trebuie asigurată din bugetul judeţului în anii de implementare a 
proiectului (2009 – 2010). 

Implementarea unui asemenea proiect de elaborare a strategiei de dezvoltare a judeţului  
Ialomiţa pe termen mediu – 2009 - 2013, şi cu o proiecţie pentru anii 2013 – 2020 este de o 
importanţă deosebită atât pentru Consiliul Judeţean Ialomiţa, cât şi pentru celelalte autorităţi ale 
administraţiei publice locale, deoarece va asigura coerenţa strategică necesară pentru ca, prin politici 
locale de dezvoltare durabilă şi promovarea ulterioară de proiecte sectoriale susţinute din fondurile 
europene, să se asigure standarde europene de viaţă colectivităţilor din judeţul Ialomiţa. 
           În aceeaşi arie de procupări pentru elaborarea de strategii locale sectoriale de înscrie şi 
elaborarea „Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor”, document cerut de Uniunea 
Europeană, care are ca scop gestionarea unitară şi integrată a deşeurilor la nivel judeţean şi permite 
stabilirea necesarului de investiţii şi a politicilor publice în acest domeniu. Alte strategii sectoriale 
implementate în anul 2008 de Consiliul Judeţean Ialomiţa sunt: “Strategia de modernizare, 
reabilitare şi întreţinere a căilor de comunicaţii rutiere din judeţul Ialomiţa”, “Planul de 
Amenajare a Teritoriului Judeţului Ialomiţa – Secţiunea zone de risc – Harta de risc natural 
la seisme şi inundaţii”, “Strategia privind protecţia împotriva hazardului şi managementul 
riscului”, “Strategia de comunicare şi informare pe teme europene”.    
 Tot în  zona sprijinirii dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ 
trebuie menţionate proiectele realizate în parteneriat local şi interjudeţean. Astfel, în parteneriat 
local s-au derulat proiecte ca: „Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă Fezteşti-Gară”, 
„Îmbunătăţirea sistemului de aloimenztare cu apă a oraşului Amara”, „Îmbunătăţirea sistemului de 
salubrizare, colectare şi gestionare a deşeurilor în oraşul Amara”, „Gestionarea selectivă a 
deşeurilor. Reducerea impactului deşeurilor asupra mediului în zona de centru a judeţului Ialomiţa”. 
          Printr-un parteneriat cu caracter interjudeţean şi interregional, se implementează din 
noiembrie 2008 proiectul cu finanţare europeană nerambursabilă „Metode moderne de ocupare 
pentru mediul rural din judeţele Tulcea şi Ialomiţa”, prin Fondul Social European,  Programul 
Operaţional - Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de 
ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2. „ Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor 
rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”. Cererea de 
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finanaţare a avut  ca solicitant Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Tulcea, iar ca parteneri 
Consiliul Judeţean Tulcea, Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de 
Muncă Tulcea. Cererea a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi, în consecinţă, a fost admisă la 
finanţare. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 35 de comune din judeţul Tulcea şi 20 de comune 
din judeţul Ialomiţa : Borduşani, Bucu, Ciulniţa, Coşereni, Munteni Buzău, Colelia, Cosâmbeşti, 
Ciochina, Făcăeni, Giurgeni, Gura Ialomiţei, Mărculeşti, Mihail Kogălniceanu, Movila, Ograda, 
Reviga, Săveni, Stelnica, Sudiţi şi Vlădeni. În ziua de 24.11.2008, la sala de şedinţe a Consiliului 
Judeţean Tulcea a avut loc lansarea proiectului «  Metode moderne de ocupare pentru mediul rural 
din judeţele Tulcea şi Ialomiţa- ID 3857», urmare a contractului de finanţare POS DRU 13/5.2./S/7 
semnat cu Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial-Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POS DRU). 
 Acceptarea participării judeţului Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, la implementarea 
unui asemenea proiect a avut în vedere necesitatea creşterii gradului de ocupare în mediul rural din 
judeţ, nevoia de a identifica tendinţele reale privind ocupaţiile din spaţiul rural, diversificarea şi 
lărgirea activităţiilor care rezidă sau se pot preta la specificul fiecărei comune, implicarea 
autorităţilor publice locale pentru definirea de strategii coerente de dezvoltare durabilă, care să 
includă şi segmentul forţei de muncă. Nu în ultimul rând,  s-a urmărit dezvoltarea parteneriatelor 
interjudeţene şi interregionale, atât prin promovarea şi implementarea unor proiecte cu finanţare 
nerambursabilă, cât şi prin alte forme de colaborare. 

Proiectul urmăreşte integrarea pe piaţa muncii a forţei de muncă neocupate din mediul rural, 
cu accent pe grupurile dezavantajate şi persoanele din agricultura de subzistenţă, prin creşterea 
competitivităţii, atractivităţii şi motivaţiei acesteia pentru a presta activităţi salariale în domenii non-
agricole şi pentru activităţi antreprenoriale, în vederea îmbunătăţirii gradului de ocupare.  

 Valoarea totală a proiectului este de 1.996.888 lei, din care 1.956.888 lei reprezintă 
contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene, iar 62.000 lei, cheltuieli eligibile şi neeligibile 
asigurate prin cofinanţare de parteneri. Printre rezultatele proiectului amintim: 1500 de persoane din 
judeţele Tulcea şi Ialomiţa vor fi informate cu oportunităţile curente de pe piaţa muncii, 100 de 
persoane din mediul rural instruite în „Iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri”, 500 de persoane din 
mediul rural instruite în tipurile de cursuri de formare profesională identificate în cadrul proiectului, 
1000 de persoane din mediul rural instruite în tehnici de căutare a unui loc de  muncă, realizarea 
unei baze de date şi a unei pagini web regionale cu cerere şi oferte de muncă pentru mediul rural  
  Pentru dezvoltarea economico-socială durabilă a comunităţilor ialomiţene, prin bugetul 
judeţului Ialomiţa pe anul 2008 au fost asigurate fonduri care să acopere o parte din nevoile de 
cofinanţare ale unităţilor administrativ-teritoriale din teritoriu care au implementat proiecte de 
interes local sau zonal.  

Un indicator care poate releva o latură a tendinţei dezvoltării economico-sociale a 
localităţilor judeţului Ialomiţa este dată de statistica îndeplinirii atribuţiei preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa de a emite şi elibera acte de autoritate urbanistică, avize şi acorduri. Astfel, în 
anul 2008 au fost eliberate 253 de certificate de urbanism şi 51 de autorizaţii de construire. Analiza 
autorizaţiilor de construire reţine că ele au fost solicitate de 32 de agenţi economici (63%) şi 19 
autorităţi publice locale (37%), că, după amplasament, ele se situează în 35 de localităţi din toate 
zonele geografice ale judeţului, iar valoarea totală a investiţiilor promovate de solicitanţi depăşeşte 
suma de 156.300 mii lei. Investiţiile propuse prin autorizaţiile de construire vizează construcţii 
pentru exploataţii agricole şi piscicole, construcţii de complexe agricole, reabilitarea şi extinderea 
reţelelor electrice, dezvoltarea reţelelor de telefonie mobilă şi a reţelelor de gaze naturale, 
reabilitarea şi modernizarea de drumuri judeţene şi locale, reabilitarea unor diguri de importanţă 
locală,  montaj turnuri meteorologice, construirea de depozite şi staţii locale pentru colectarea, 
selectarea şi depozitarea deşeurilor. Punerea în operă a acestor investiţii demonstrează preocuparea 
mediului local de afaceri şi a autorităţilor administraţiei publice locale de a găsi soluţii alternative 
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pentru stabilizarea afacerilor şi a profitului prin noi oportunităţi, care să absoarbă forţa de muncă 
disponibilă, să aducă venituri suplimentare la bugetele locale şi să contribuie la modernizarea 
localităţilor şi reducerea disparităţilor de dezvoltare dintre comunităţile noastre.  
 Din programul investiţional al Consiliului Judeţean Ialomiţa, în anul 2008 se reţin şi 
următoarele obiective: continuarea lucrărilor de consolidare şi refuncţionalizare a Palatului  
Administrativ al judeţului Ialomiţa (280 mii lei), modernizarea sălii de spectacole (124 mii lei), 
reparaţie şarpantă la Muzeul Judeţean Ialomiţa (285 mii lei), reparaţii capitale la Centrul Cultual 
UNESCO „Ionel Perlea” (198 mii lei), începerea construirii Bazei arheologice, de cercetare şi 
expunere muzeală Oraşul de Floci - Giurgeni (360 mii lei) şi altele.  

În legătură cu formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale 
şi exercitarea atribuţiilor de ordonator principal de credite, arătăm că, în anul 2008, Consiliul 
Judeţean Ialomiţa şi consiliile locale din municipiile, oraşele şi comunele din teritoriu au respectat 
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale legii bugetului de 
stat pe anul 2008  şi ale celorlalte acte normative de reglementare în domeniul finanţelor publice 
locale.  

Ca ordonotar principal de credite, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a urmărit să fie 
aplicate cu stricteţe normele legale de întocmire a proiectului bugetului judeţului Ialomiţa şi a 
rectificărilor bugetare pe anul 2008, a contului de încheiere a exerciţiului bugetar din anul 2007 şi să 
le supună aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa. A fost respectată clasificaţia bugetară, economică 
şi funcţională, s-a corelat angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din fondurile 
publice cu existenţa prevederilor bugetare, sursa de finanţare, cadrul legal pentru acea cheltuială şi 
viza prealabilă de control financiar – preventiv. Au fost analizate permanent sursele de venituri ce 
pot fi mobilizate la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale şi cheltuielile bugetelor locale 
pentru ca repartizarea alocaţiilor bugetare să se facă în concordanţă cu obiectivele şi programele 
fiecărei comunităţi, să fie realizaţi indicatorii de performanţă şi să se  asigure integritatea şi 
administrarea eficientă a bunurilor publice şi private ale judeţului Ialomiţa.  

În anul 2008, bugetul propriu iniţial al judeţului Ialomiţa a fost de 80.564 mii lei, atât la 
venituri, cât şi la cheltuieli. Prevederile definitive influenţate de rectificări s-au situat la un nivel de 
98.324 mii lei, încasările au însumat 96.601 mii lei (98,24%), iar plăţile efectuate au fost de  89.869 
mii lei, înregistrându-se şi un excedent de 6.732 mii lei, care, conform Legii privind finanţele 
publice locale, a fost virat în fondul de rulment al Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
  Execuţia bugetului local din anul 2008 este următoarea:  
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorului 

Prevederi 
bugetare 
definitive

- lei - 

Incasari/ 
Plati 

 
- lei - 

Pondere in 
prevederi 
bugetare

 

Pondere
in total

venituri/ 
cheltuiel

i 
0 1 2 3 4 5 
 VENITURI TOTALE 

   din care: 
98.324.000 96.601.071 98,25% 100,00% 

I  VENITURI CURENTE, din care: 74.235.000 72.629142 97,84% 75,18% 
        - Venituri fiscale, din care: 72.176.000 70.590.393 97,80% 73,07% 
             Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 21.832.000 20.925.227 95,85%  
                Cote defalcate din impozitul pe venit 14.986.000 14.362.616 95,84%  
                Sume alocate de consiliul judeţean pentru 

               echilibrarea bugetelor locale 
6.846.000 6.562.611 95,86%  

            Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 49.977.000 48.899.657 97,84%  
               Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugată pentru finanţarea cheltuielililor 
descentralizate la  nivelul judeţelor 

18.952.000 17.874657 94,32%  

               Sume defalacate din taxa pe valoarea 16.750.000 16.750.000 100,00%  
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adaugată pentru drumuri 
               Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
14.275.000 14.275.000 100,00%  

           Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizării  bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 

367.000 765.509 208,59%  

        - Venituri nefiscale 2.059.000 2.038.749 99,02% 2,11% 
           Venituri din proprietate 1.952.000 1.945.863 99,69%  
           Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 30.000 30.343 101,14%  
           Diverse venituri 12.000 37.693 314,11%  
           Amenzi, penalităţi şi confiscări 14.000 5.400 38,58%  
           Transferuri voluntare, altele decat subvenţiile 51.000 19.450 38,14%  
II  VENITURI DIN CAPITAL (valorificarea unor 

bunuri) 
50.000 38.599 77,20% 0,04% 

III SUBVENŢII  24.039.000 23.933.330 99,56% 24,78% 

 Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap 

24.039.000 23.933.330 99,56%  

      
 Denumire indicator Credite 

bugetare 
definitive 

-lei- 

Plăţi 
effectuate 

 
-lei 

Pondere 
plăţi în 
credite 

bugetare 

Pondere 
în total 
cheltu-

ieli 
 CHELTUIELI TOTALE 

  din care: 
98.324.000 89.868.673 91,40% 100,00% 

 Autorităţi publice şi acţiuni externe 7.010.000 5.679.491 81,02% 6,32% 
 Alte servicii publice generale 2.583.200 2.192.640 84,86% 2,44% 
 Dobanzi 510.000 494.594 96,98% 0,55% 
 Apărare 346.000 323.871 93,60% 0,36% 
 Ordine  publică şi siguranţă naţională 85.000 63.655 74,89% 0,07% 
 Invăţământ 7.394.000 6.655.519 90,01% 7,41% 
 Sănătate 850.000 342.453 40,29% 0,38% 
 Cultură, recreere şi religie 8.996.000 8.531.550 94,84% 9,49% 
 Asigurări şi asistenţă socială 42.959.000 41.825.809 97,36% 46,54% 
 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 5.200 - - - 
 Acţiuni generale economice, comerciale şi de 

muncă 
521.000 451.591 86,68% 0,50% 

 Transporturi 27.064.000 23.307.500 86,12% 25,94% 
      
 EXCEDENT  6.732.398   
 
 Din datele statistice de mai sus, rezultă că în structura veniturilor curente, preponderente – 
73,07% - sunt veniturile fiscale (impozitul pe profit, cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării  
bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi) şi subvenţiile (24,78%), în timp ce veniturile nefiscale au 
rămas la un nivel scăzut (2,11%) şi datorită structurii prevăzută în bugetul de stat şi care este 
limitativă pentru consiliile judeţene. În privinţa cheltuielilor totale, şi în anul 2008 cheltuielile 
pentru asigurări şi asistenţă socială (46,54%) au ponderea cea mai mare, urmate de alocaţiile pentru 
reparaţia, întreţinerea şi modernizarea drumurilor judeţene ( 25,94%).  

Altă atribuţie importantă a preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în calitate de 
ordonator principal de credite, o reprezintă gestionarea resursele umane, existente atât în aparatul 
de specialitate, cât şi în instituţiile publice de interes judeţean aflate sub autoritatea sa. Consiliul 
Judeţean Ialomiţa  a aprobat prin hotărârea nr.36/30.06.2008, organigrama, funcţiile publice şi statul 
de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum  şi organigrama şi 
statul de funcţii pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, având în vedere 
cadrul legal existent în materie, cât şi resursele bugetare alocate.  
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Resursele umane aprobate prin organigramele din  în anul 2008 au fost:  
 din care : Nr. 

crt. 
Denumirea instituţiei Total posturi 

Funcţii de 
demnitate 
publică 

Funcţii 
publice 

Personal 
contractual

1.  Consiliul Judeţean Ialomiţa 126 3 104 19
2.  Direcţia Judeţeană de Evidenţa 

Persoanelor Ialomiţa 
27 - 25 2

3. Biblioteca Judeţeană „Ştefan 
Bănulescu” Ialomiţa 

27 - - 27

4. Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Ialomiţa 

20 - - 20

5. Centrul Cultural UNESCO „Ionel 
Perlea” Ialomiţa 

18 - - 18

6. Muzeul Naţional al Agriculturii 
Slobozia 

33 - - 33

7. Muzeul Judeţean Ialomiţa 31 - - 31
8.  Direcţia Generală pentru Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa 

632 - - 632

9.  Centrul de Asistenţă Medico-Socială 
Fierbinţi 

21 - - 21

 TOTAL 935 4 129 803
 Ocuparea funcţiilor publice s-a făcut prin recrutare pe bază de concurs şi transfer, dar 
aproape un sfert din numărul de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa 
au rămas neocupate, ceea ce a impus redistribuirea sarcinilor către personalul existent, dar a şi 
condus la supraîncărcarea atribuţiilor unor funcţionari publici. În anul 2008, în aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa  s-au făcut 14 angajări, în timp ce 8 salariaţi şi-au 
încetat raporturile de serviciu. Pentru creşterea competenţei profesionale, în limita bugetului 
aprobat, 20 de funcţionari publici au participat la cursuri de perfecţionare profesională cu tematică 
pe comunicare publică, achiziţii publice, managementul resurselor umane, management urban şi 
rural, dezvoltare locală şi servicii publice. 

În instituţiile şi serviciile publice ale Consiliului Judeţean Ialomiţa  numărul de personal din 
anul 2008 a rămas la nivelul din anul precedent, acoperind-se atribuţiile şi competenţele ce trebuie 
îndeplinite de aceste instituţii. Există totuşi cazuri în care domenii importante din activitatea acestor 
instituţii nu sunt încadrate cu un număr corespunzător de specialişti, în condiţiile în care, an de an, 
sunt realizate programe şi activităţi noi.   

Îndeplinirea atribuţiilor de gestiune a patrimoniului, stabilite în secţiunea 1 a cap. XII 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, vizează gestionarea patrimonului 
public şi privat al judeţului Ialomiţa. Pentru aceasta, şi în anul 2008, s-a urmărit inventarierea, 
administrarea şi evidenţa bunurilor ce aparţin, potrivit legii, domeniului public şi privat judeţean, 
precum şi respectarea procedurilor privind concesionarea, închirierea, vânzarea sau darea în 
administrare a unor bunuri din domeniul public şi privat al judeţului. 

Aplicând prevederile Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 
activ şi pasiv aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1753/2004, cu modificările 
ulterioare, prin Dispoziţia nr.142/13.10.2008, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a dispus  
inventarierea generală anuală a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului aflate în 
administrarea directă, cât şi în administrarea instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa.  
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Inventarierea s-a realizat în perioada 13.10.2008 - 15.11.2008, rezultatele inventarierii 
stabilindu-se prin compararea datelor constatate faptic cu evidenţa scriptică din contabilitate. Au fost 
inventariate terenuri, mijlocae fixe, licenţe, active corporale şi necorporale aflate în curs de execuţie, 
participaţii la capitatul social al unor societăţi comerciale, obiecte de inventar, materiale, timbre 
fiscale şi poştale, bonuri de cantităţi fixe de carburanţi, obligaţiile Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
celelalte elemente de activ şi pasiv. Valoarea totală a patrimoniului inventariat este de 
254.158.230,66 lei, din care 253.697.385,07 lei este valoarea patrimoniului gestionat direct de 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 275.798,69 lei este valoarea patrimoniului administrat de Centrul 
Militar Judeţean Ialomiţa, iar 185.046,90 lei reprezintă valoarea patrimoniului administrat  de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” Ialomiţa.  Prin procesul – verbal de 
inventariere nr. 8751/14.11.2008, comisia de inventariere a făcut şi o serie de propuneri rezultate din 
procesul inventarierii. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului Consiliului 
Judeţean Ialomiţa pe anul 2008 a fost aprobat de ordonatorul principal de credite. 

Fiind de un interes mai larg, este oportun să fie prezentat modul de utilizare a suprafaţei de 
8697,62 ha. aflată în patrimoniul privat al judeţului Ialomiţa, conform inventarierii de la sfârşitul 
anului 2008:                                                                                                                         
   Localitatea Total 

suprafaţă 
ha. 

Suprafaţă    
concesionată 

ha. 

Suprafaţă 
în folosinţă 
gratuită- ha. 

Suprafaţă   
neconcesionată 

ha. 
   Giurgeni    6.080,62 4.177,53 - 1.903,09
   Vlădeni 2.617,00 2.364,06 23,10 229,84
   TOTAL             8.697,62 7.147,23 23,10 1.527,29

Au fost încheiate 14 contracte de concesiune pe suprafeţele situate în zona Giurgeni şi 6 
contracate de concesiune în zona Vădeni. Durata concesiunii este cuprinsă între 5 şi 30 de ani. 
Specificitatea concesiunilor din anul 2008 este dată de nivelul destul ridicat al redevenţei la care au 
fost adjudecate contractele de concesiune, în comparaţie cu anii precedenţi.  

   Îndeplinirea atribuţiilor privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Ialomiţa porneşte de la prvederea legală conform căreia aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa se află în subordinea şi conducerea preşedintelui.  

      Prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a asigurat şi în anul 2008, 
îndeplinirea următoarelor atribuţii: 

-  aplicarea  şi executarea prevederile legale în materie de administraţie publică judeţeană;  
-  elaborarea documentelor de  fundamentare a hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean  

Ialomiţa şi a dispoziţiilor emise de preşedintele acestuia, precum şi ducerea lor la îndeplinire;  
-  elaborarea de  studii, strategii, programe, rapoarte, referate, analize, sinteze, statistici şi alte 

documente care să fundamentează legalitatea, oportunitatea şi necesitatea deciziilor administrative al 
ale autorităţii; 
 - implementarea proiectelor cu finanţare europeană aprobate pentru Consiliul Judeţean 
Ialomiţa în calitate de solicitant sau partener, prin asigurarea managementului proiectelor de 
personalul de conducere şi de execuţie din aparatul de specialitate; 

- elaborarea şi fundamentarea proiectelor de buget propriu al judeţului în toate etapele, în 
condiţii de echilibru bugetar, potrivit legii finanţelor publice locale şi efectuarea lucrărilor de analiză 
şi sinteză bugetară necesare în procesul de luare a deciziilor la nivelul conducerii operative;  

- fundamentarea deciziilor din  domeniul urbanistic şi amenajarea teritoriului; 
-  acordarea, la cerere, de asistenţă tehnică, juridică, economică, financiară  consilierilor  

judeţeni, comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, consiliilor locale din teritoriu, 
primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale,  instituţiilor publice subordonate 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi cetăţenilor; 

-     gestionarea resurselor umane şi financiare în concordanţă cu programele, proiectele, 
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activităţile şi obiectivele Consiliului Judeţean Ialomiţa;  
-    reprezentarea intereselor judeţului şi ale Consiliului Judeţean Ialomiţa în raporturile cu 

persoane fizice sau juridice de drept public şi privat, din ţară şi străinătate, în limita competenţelor 
stabilite de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi în justiţie; 

-  asigurarea transparenţei administrative şi participării cetăţenilor la adoptarea deciziilor de  
interes public judeţean; 

-  eficientizarea managementului public şi adaptarea practicilor administrative la standardele  
europene. 

      Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa a fost formată în 
anul 2008 pe structura a 4 direcţii  de specialitate (Direcţia Coordonare - Organizare, Direcţia Buget 
- Finanţe, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice şi Direcţia Achiziţii 
Patrimoniu) şi 2 compartimente – de audit public intern şi consilieri preşedinte, iar în cadrul  
direcţiile de specialitate, pe servicii şi compartimente de specialitate, care să corespundă îndeplinirii 
atribuţiilor şi responsabilităţilor  legale ale Consiliului Judeţean Ialomiţa. Prin organigramă au fost 
stabilite competenţele legale de coordonare şi îndrumare a unor structuri organizatorice din cadrul 
aparatului de specialitate sau instituţiilor subordonate de către vicepreşedinţii Consiliului Judeţean 
Ialomiţa şi secretarul judeţului Ialomiţa, competenţe delegate prin dispoziţia preşedintelui. 

   Întrucât atribuţiile generale ce trebuie îndeplinite au fost prezentate mai sus, în această parte a 
raportului vor fi detaliate atribuţiile specifice şi relevante ale direcţiilor de specialitate, prin care 
acestea concură la realizarea misiunii entităţii publice. 

    Îndeplinirea atribuţiilor specifice Direcţiei Coordonare Organizare a vizat:  
-  gestionarea activităţilor de  pregătire şi desfăşurare a  şedinţelor Consiliului Judeţean 

Ialomiţa şi ale comisiilor de specialitate, evidenţa hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa 
şi a dispoziţiilor emise de preşedintele acestuia, precum şi a modului de îndeplinire a lor; 

-  pregătirea şi transmiterea dosarului cu actele de autoritate adoptate de Consiliul Judeţean  
Ialomiţa, Instituţiei Prefectului judeţului  Ialomiţa, pentru exercitarea controlului de legalitate;  

-   asigurarea legăturile de colaborare cu consiliile locale municipale, orăşeneşti şi comunale,  
serviciile publice deconcentrate şi descentralizate din teritoriu, autorităţile publice centrale, 
structurile asociative din administraţia publică, structurile parteneriale regionale, naţionale şi 
internaţionale din care judeţul Ialomiţa face parte, organizaţiile non-guvernamentale din judeţ şi din 
din ţară;  

-   îndeplinirea atribuţiilor de natură juridică ( reprezentarea în instanţele judecătoreşti a 
judeţului şi a Consiliului Judeţean Ialomiţa, avizarea pentru legalitate şi ţinerea evidenţei 
contractelor economice, întocmirea de acte adiţionale,  asigurarea, la cerere, a asistenţei juridice şi 
tehnice de specialitate); 

-  gestionarea relaţiei şi comunicării publice, prin Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, în  
ceea ce priveşte liberul acces la informaţiile de interes public, transparenţa decizională, soluţionarea 
petiţiilor, relaţia cu mass-media, registratura generală;  

-  coordonarea programelor  „ Transparenţă, comunicare, promovare” şi „ Informare şi 
comunicare europeană” şi altele. 
           Creşterea vizibilităţii activităţii Consiliului Judeţean Ialomiţa, promovarea transparenţei 
administrative şi perfecţionarea comunicării publice au constituit obiectivele principale ale 
Programului „Transparenţă, comunicare, promovare”, aflat în anul 2008, la al patrulea an de 
implementare. Prin el s-a urmărit aplicarea şi respectarea legislaţiei privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, transparenţa decizională în administraţia publică şi cea privind 
petiţiile şi audienţele. În anul 2008, conform situaţiilor statistice din registrele speciale de evidenţă şi 
rapoartele întocmite, s-au înregistrat 70 de solicitări de informaţii de interes public, pe Legea nr. 
544/2001, cu referire la: informaţii despre alocările bugetare către consiliile locale, publicarea 
Monitorului Oficial al Judeţului Ialomiţa, Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, mandatul 
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consilierilor judeteni 2004-2008 şi altele. Dintre solicitanţii de informaţii de interes public,  18 au 
fost persoane fizice şi  52 persoane juridice, din care 30 sunt reprezentanţi ai mass - media. S-a 
răspuns favorabil la toate cele 70 de cereri de informaţii de interes public solicitate. Mass-media 
locală a avut sprijin şi acces liber şi garantat la informaţiile de interes public, în condiţiile Legii nr. 
544/2001 şi a hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26/2002. Au fost trimise 18 comunicate de 
presă, s-au desfăşurat 2 conferinţe de presă, au fost întocmite şi puse la dispoziţia ziariştilor dosare 
de presă şi au fost asigurate condiţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor de jurnalist.  Pentru 
asigurarea transparenţei administrative cele 13 şedinţe ale Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost 
publice, din 137 hotărâri adoptate, 12 au avut caracter normative. S-au înregistrat în anul 2008, 71 
de petiţii, din care 60 au fost adresate direct, iar 11 prin intermediul altor instituţii. De 
menţionat că, în urma analizei făcute la sfârşitul anului 2008, referitor la modul de 
rezolvare a acestor petiţii, s-a constatat ca 65% dintre ele au fost trimise Consiliului 
Judeţean Ialomita, deşi problemele prezentate nu se înscriau în aria de competenţă a 
instituţiei. Paginii de INTERNET  www.cicnet.ro s-a menţinut ca un important mijloc de 
prezentare a activităţilor şi acţiunilor Consiliului Judeţean Ialomiţa, fiind înregistraţi peste 40.000 de 
utilizatori din 61 de ţări.  

De remarcat este şi faptul că în cadrul programului „Transparenţă, comunicare, 
promovare” din 2008 au fost realizate materiale promoţionale relevante pentru asigurarea creşterii 
vizibilităţii Consiliului Judeţean Ialomiţa : filmul documentar promoţional bilingv „Ialomiţa- 
timpuri şi anotimpuri”, albumul fotodocumentar bilingv „Ialomiţa – 12 obiective istorice, culturale 
şi turistice”, broşura bilingvă „Ialomiţa – prezentare generală”, broşura de prezentare a unor 
informaţii de interes public „Ialomiţa – administraţia publică locală”, harta oficială a judeţului 
Ialomiţa, „Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa”, pliante şi afise pentru  acţiunile publice ale 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, alte materiale promoţionale personalizate (tricouri, şepci,baloane, 
steguleţe etc.) 

Înţelegând că provocarea principală de astăzi pentru Uniunea Europeană este îmbunătăţirea 
comunicării cu cetăţenii săi, Consiliul Judeţean Ialomiţa a iniţiat programul “Informare şi 
comunicare europeană” pentru diversificarea metodelor şi modalităţilor de diseminare a informaţiei 
europene şi creşterea nivelului informaţional şi a gradului de cunoaştere şi înţelegere a aspectelor 
legate de Uniunea Europeană şi integrarea României în Uniunea Europeană. În acest context, în anul 
2008, cu prilejul Zile de 9 Mai – Ziua Europei, au fost organizate două concursuri cu tematică 
europeană: concursul de idei grafice „VIITOR EUROPEAN” şi concursul de cultură generală 
„COORDONATE EUROPENE”, care s-au bucurat de un succes deosebit în rândul liceenilor, la ele 
participând peste 130 de persoane.  

Din Direcţia Coordonare-Organizare, face parte şi  Serviciul Protocol, Administrativ, 
Protecţia Muncii, care, în condiţiile legii, a îndeplinit atribuţii precum : întocmirea propunerilor 
pentru cheltuielile administrativ - gospodăreşti, transport şi protocol, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de întreţinere, reparare şi exploatare a bunurilor  din dotare, întocmirea documentelor de 
evidenţă şi justificare a consumului de carburanţi, gestionarea activităţilor de furnizare a 
serviciilor de apă, canal, energie electrică şi alte utilităţi, organizarea curăţeniei în sediul 
administrativ şi  de întreţinere a spaţiilor verzi şi a căilor de acces, asigurarea măsurilor de 
prevenire şi stingere a incendiilor, apărare civilă şi protecţia muncii.  

      Îndeplinirea atribuţiilor specifice Direcţiei Buget Finanţe este realizată de o structură       
organizatorică formată din Serviciul buget, contabilitate, programare şi urmărire venituri, 
Compartimentul resurse umane şi Compartimentul informatică.  

      Între atribuţiile specifice ale direcţiei, într-o enumerare succintă, se găsesc următoarele: 
-  desfăşurarea activităţilor referitoare la elaborarea şi fundamentarea proiectelor de buget 

propriu al judeţului în toate etapele, potrivit legii finanţelor publice locale; 
-  efectuarea lucrărilor de analiză şi sinteză bugetară necesare în procesul de luare a deciziilor  
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la nivel deliberativ şi al ordonatorului principal de credite cu privire la alocarea resurselor, 
repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor aprobate, variantele  de evoluţie a  cheltuielilor 
în perspectiva pentru acţiunilor ce trebuie finanţate,  virările de credite bugetare necesare în diferite 
perioade ale anului bugetar, contractarea sau garantarea de împrumuturi şi altele ; 

-  stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea veniturilor prevăzute în buget ; 
-  execuţia bugetară în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare de încasat, 

implementarea corectă a procedurilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor, elaborarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului; 

-  ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termene legale  a situaţiilor financiare ; 
-  exercitarea controlului financiar preventiv ;  
- gestionarea activităţii de resurse umane şi a celei de informatică (Gestiunea resurselor umane  

a fost prezentată pe larg într-un capitol anterior din acest raport);  
-  acordarea de asistenţă tehnică de specialitate consilierilor judeţeni, consiliilor locale,  

 aparatului de specialitate, precum şi instituţiilor subordonate şi altele. 
       Menţionăm că toate referirile şi statisticile legate de activitatea bugetară şi financiară din 

prezentul raport au ca suport datele gestionate şi furnizate de Direcţia Buget Finanţe.  
      Îndeplinirea atribuţiilor specifice ale Direcţiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului 

şi Lucrări Publice a însemnat realizarea următoarelor activităţi: 
- fundamentarea deciziilor administrative din  domeniul urbanistic, în spiritul legii şi al  

normelor de drept în materie, elaborând avize şi certificate de urbanism în conformitate cu 
prevederile planurilor şi regulamentelor de urbanism, întocmind autorizaţiile de construire sau 
desfiinţare aflate în competenţa de emitere a Consiliului Judeţean Ialomiţa şi asigurând evidenţa 
acestora;  

-   coordonarea dezvoltării în teritoriu a activităţilor economico-sociale şi a realizării  
obiectivelor de investiţii de interes public judeţean; 

- ocrotirea, conservarea, valorificarea şi introducerea în domeniul public a patrimoniului  
natural, istoric, arhitectural şi urbanistic; 

-  preluarea sau reactualizarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului la  
nivel naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor pentru teritoriile administrative ale 
localităţilor din judeţ şi elaborarea planurilor de amenajare a teritoriilor zonale, judeţene, 
interorăşeneşti şi intercomunale, municipale, orăşeneşti şi comunale, cât şi a planurilor urbanistice 
generale, zonale şi de detaliu aparţinând municipiilor, oraşelor, staţiunii balneare şi satelor; 

-  exercitarea prerogativei de control în domeniul urbanismului, ce revine, potrivit legii,  
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

- asigurarea caracterului public al activităţilor urbanistice şi accesul persoanelor fizice sau  
juridice la informaţiile de natură urbanistică;  

-  urmărirea îndeplinirii obiectivelor strategiei de reabilitarea şi modernizarea a infrastructurii  
rutiere de nivel judeţean; 

- inventarierea şi măsurarea periodică a capacităţilor de trafic rutier, verificarea stării de  
întreţinere şi exploatare a drumurilor judeţene, cu sesizarea circumstanţelor agravante identificate; 

-  verificarea stadiilor fizice  de realizare a lucrărilor la investiţiile noi, reparaţii curente şi  
întreţinere a drumurilor şi podurilor judeţene; 

-  sprijinirea realizării de strategii de dezvoltare locală şi de accesare şi implementare a  
programelor/ proiectelor finanţate din credite externe, din fonduri structurale europene şi din alte 
surse legal constituite; 

- evaluarea fluxurilor de transport de persoane, determinarea cerinţelor de transport public  
local,  actualizarea periodică a traseele şi programele de transport judeţean;  

-  elaborarea de  norme locale privind modul de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu de  
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transport public local prin curse regulate şi prin curse regulate speciale, cu consultarea asociaţiilor 
reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier, precum şi a organizaţiilor 
sindicale teritoriale din domeniu, în conformitate cu regulamentele cadru existente si cu alte 
reglementari în vigoare şi supunerea lor  aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

- întocmirea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local.   
        În diferitele secţiuni ale prezentului raport de activitate datele statisticile care privesc 

domeniile de competenţă ale Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice din 
anul 2008 sunt preluate din evidenţa operativă a direcţiei.  

 Îndeplinirea atribuţiilor specifice Direcţiei Achiziţii şi  Patrimoniu poate fi 
sintetizată astfel:  

          - monitorizează activitatea de achiziţii publice pentru Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 
instituţiile publice din subordinea acestuia; 

  - analizează necesarul de achiziţii publice al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al instituţiilor 
publice din subordine şi elaborează programul anual al achiziţiilor publice;   

       - urmăreşte respectarea principiilor, normelor şi procedurilor de achiziţie publică de bunuri, 
lucrări şi servicii înscrise în programul anual de achiziţii publice;  

        - transmite spre publicare în S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) şi în 
Monitorul Oficial al României, partea a VI-a „Achiziţii Publice” a anunţurilor de intenţie, de 
participare şi de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

        - înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite raportul de atribuire şi, prin 
compartimentul de specialitate, definitivează proiectul de contract/acord cadru; 

  - oferă consultanţă, clarificări, completări referitoare la documentele licitaţiilor, în limitele 
stabilite de specificul legislaţiei în vigoare, ofertanţilor, consiliilor locale şi instituţiilor publice, la 
cererea acestora;  

   - întocmeşte rapoarte şi informări periodice privind activitatea desfăşurată în domeniile 
specifice achiziţiei publice; 

        - face propuneri de închiriere, concesionare sau vânzare a bunurilor mobile şi imobile din 
patrimoniul public şi privat al judeţului, după caz.  
      Conform Raportului privind procedurile şi contractele de achiziţie publică din anul 2008,  au 
fost derulate prin 3 proceduri de achiziţie publică (licitaţie deschisă, negociere fără anunţ de 
participare, cerere de oferte) 27 de contracte, a căror valoare totală, fără TVA , a fost de 40.649 mii 
lei. Sintetic, structura lor se prezintă astfel: 
 

Total 
 

Furnizare 
bunuri 

Prestari servicii Execuţie lucrări Nr.
crt. 

Procedura 

Nr. 
con-
tracte 

Valoare 
con-
tracte –
mii lei 

Nr. 
con-
tracte 

Valoare 
con-
tracte –
mii lei 

Nr. 
con-
tracte 

Valoare 
con-
tracte –
mii lei 

Nr. 
con-
tracte 

Valoare 
con-
tracte –
mii lei 

1. Licitaţie deschisă 11 31.701 7 4.564 1 752 3 26.385
2. Negociere fără 

anunţ de 
participare 

4 8.208 3 397 - - 1 7.811

3. Cerere de oferte 12 740 6 312 6 428 - -
 TOTAL 27 40.649 16 5.273 7 1.180  34.196
 

În conformitate cu prevederile art.99-100 din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
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lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile şi completarile ulterioare, 
Raportul privind procedurile şi contractele de achiziţie publică din anul 2008 a fost transmis 
Agenţiei Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice. 
 Îndeplinirea atribuţiilor specifice Compartimentului Audit Public Intern este 
strâns legată de prevederile Legii nr. 672/ 2002 privind auditul public intern şi a Normelor proprii 
de exercitare a auditului public intern în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa. A fost întocmit şi 
urmărit Planul anual de activitate, s-a efectuat atât audit de asigurare, cât şi auditul de consiliere, 
prin care s-a urmărit modul în care sunt respectate normele de efectuare a plăţilor din fondurile 
publice, dacă s-a respectat alocarea creditelor bugetare, cum sunt înregistrate operaţiunile bugetare 
în sistemul contabil şi cum au fost derulate procedurile achiziţiilor publice de la instituţiile aflate în 
subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa. De asemenea, prin auditul de regularitate a fost verificată 
respectarea principiilor, regulilor procedurale şi metodologice aplicabile utilizării fondurilor publice, 
iar în situaţii deosebite şi necuprinse în planul anual de audit, s-au efectuat şi auditări tip ad-hoc.
 Activităţile cuprinse în planul pe anul 2008 au fost realizate integral şi nu au fost identificate 
fraude sau alte riscuri cu efecte negative asupra patrimoniului instituţiilor auditate. 
 Coordonarea şi controlul activităţii instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa reprezintă o atribuţie deosebită, în condiţiile în care instituţiile 
publice subordonate sunt de interes judeţean major în domeniul lor de activitate. 

Instituţiile şi serviciile publice subordonate Consiliului Judeţan Ialomiţa acoperă ca domenii 
specifice de activitate următoarele : asistenţa socială - Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi 
Protecţia  Copilului Ialomiţa  şi  Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbunţi, cultura -  Muzeul 
Naţional al Agriculturii Slobozia,  Muzeul Judeţean Ialomiţa,  Biblioteca Judeţeană „Ştefan 
Bănulescu” Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Ialomiţa,  Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Slobozia, evidenţa persoanelor -  Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanei Ialomiţa şi o societate comercială care prestează servicii în 
domeniul drumurilor judeţene – SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa.  

 Coordonarea directă a activităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului 
Judeţan Ialomiţa a fost delegată, prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,  
vicepreşedinţilor  şi secretarului judeţului. Pentru realizarea programelor şi proiectelor propuse, 
precum şi susţinerea activităţilor curente, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost 
aprobate organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal al acestora şi s-au alocat fondurile  
bugetare necesare bunei funcţionări a instituţiilor.  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa realizează, în 
calitate de serviciu public de asistenţă socială de interes judeţean, servicii sociale specializate în 
domeniul protecţiei copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap sau aflate în situaţie de 
risc, urmărind menţinerea funcţionalităţii sociale a persoanei şi reinserţia acesteia în mediul propriu 
de viaţă, familial şi comunitar. 
 Serviciile oferite de DGASPC Ialomiţa pentru protecţia copilului în anul 2008 pot fi 
analizate pe mai multe paliere.  
 Pentru  prevenirea separării copilului de familie, s-a acţionat prin acordarea de ajutoare 
materiale unui număr de 120 de familii aflate în dificultate, asigurarea de servicii în regim de zi şi 
săptămânal pentru 32 de copii la Centrul de Zi Urziceni, asigurarea serviciilor de recuperare în 
regim de zi pentru 178 de copii cu dizabilităţi neuro-psihice în centrul specializat de la Slobozia, 
monitorizarea celor 872 de copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, găzduirea pe o perioadă 
determinată a 44 de cupluri mamă-copil la Centrul Maternal Slobozia, prevenirea abandonului în 
maternitate, în anul 2008 înregistrându-se un singur caz. 
 Evaluarea copilului aflat în situaţie de risc şi stabilirea unei măsuri de protecţie specială a 
vizat 970 de cazuri, din care pentru 620 de cazuri au fost plasamente familiale ( 148 de copii plasaţi 
la asistenţi maternali profesionişti şi 472 de copii la alte familii/persoane, inclusiv rude până la 
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gradul IV), pentru 30 de cazuri s-a instituit curatela, 141 de copii sunt în centre de plasament de tip 
clasic la Slobozia şi Urziceni, iar 70 în căsuţele de tip familial, 89 de cazuri au fost plasamente în 
regim de urgenţă la centrele din Slobozia, iar pentru 90 de cazuri s-au instituit măsuri de 
supraveghere specială, fiind copii care au săvârşit o faptă penală, dar nu răspund penal (54 pentru 
furt, 11 pentru distrugere de bunuri, 7 pentru vătămare corporală, 6 pentru violare de domiciliu, 4 
pentru corupţie sexuală şi altele). 
 În ceea ce priveşte adopţiile, în anul 2008 s-au încheiat 27 de adopţii, pentru 22 de cazuri a 
fost deschisă procedura de adopţie, 5 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei, pentru 30 de 
copii instanţa a constatat condiţiile de adoptabilitate, 39 de persoane/familii au fost atestate sau 
reatestate pentru adopţie, 24 de persoane/familii atestate sunt în aşteptarea unui copil, se asigură 
monitorizarea post-adopţie pentru 44 de cazuri.   

Pentru  copiii cu dizabilitati, DGASPC Ialomiţa a asigurat evaluarea complexă socio-
medico-psiho-pedagogică  a unui numar de 1254 de copii în anul 2008, din care 247 sunt cazuri noi. 
Numărul de copii cu dizabilităţi încadraţi în grad de handicap a fost de 1237, pentru 551 de copii cu 
dizabilităţi s-au eliberat certificate de expertiză şi orientare şcolară. S-a asigurat monitorizarea celor 
1237 de copii cu dizabilităţi de către asistenţii sociali ai DGASPC, în colaborare cu asistenţii sociali 
sau persoane cu atribuţii de asistenţă socială de la nivelul primăriilor. În Centrul de Recuperare 
pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia se dsfăşoară activităţi de recuperare şi reabilitare 
a copiilor cu dizabilităţi precum : terapie cognitivă, logopedie, kinetoterapie, terapie ocupaţională, 
masaj, fizioterapie, ludoterapie, socializarea şi integrarea acestor copii în comunitate, consilierea şi 
susţinerea familiilor, transportul de la domiciliu la centru pe 4 rute, asistenţa medicală şi socială. 

Tot în domeniul protecţiei copilului, în anul 2008, prin colaborarea  cu alte instituţii abilitate 
(10 protocoale încheiate), s-a realizat monitorizarea cazurilor pentru copii cetăţenilor români aflaţi 
pe teritoriul altor state (50 de cazuri), copii repatriaţi (1), traficaţi (1) şi copii delincvenţi (90). Prin 
specialiştii Complexului de Servicii Comunitare Slobozia, în 359 de şedinţe de consiliere s-a 
asigurat consiliere psihologică şi juridică pentru copii şi familiile aflate în situaţie de risc, 
problematica fiind diversă : tulburări comportamentale (61 de cazuri), abuz emoţional (34), abuz 
fizic (26), evaluare minori pentru cazuri de divorţ ( 17), abuz sexual (15), infracţiuni (13), tentativă 
de suicid (89. 

Instrumentarea dosarelor pentru prezentarea cazurilor în cadrul Comisiei Judeţene  pentru 
Protecţia Copilului a însemnat analizarea a 5.666 de cazuri, din care 2356 cazuri de reevaluare a 
măsurilor de protecţie, cu menţinerea măsurii, 1297 cazuri de încadrare în grad de handicap, 
întocmirea a 1297 rapoarte privind evoluţia copiilor cu dizabilităţi, 155 rapoarte post adopţie şi 121 
de rapoarte de activitate ale asistenţilor maternali şi altele. Numărul cazurilor analizate de instanţă a 
fost de 126. 

 Asistenţa socială a persoanelor adulte a vizat, în anul 2008, următoarele direcţii de 
acţiune: 

-   pregătirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului pentru viaţa  
independentă, prin găzuirea lor pe o perioadă determinată în Centrul de Protecţie Temporară pentru 
Tinerii care nu mai sunt Institutionalizaţi de la Fierbinţi (17 cazuri);   

-  susţinerea persoanelor victime ale violenţei în familie, prin serviciile oferite de Centrul de  
Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie Slobozia: găzduire temporară pe 
7 – 60 de zile, asistenţă medicală şi îngrijire, consiliere pentru integrarea socială, acompaniere 
pentru obţinerea unor documente de identitate sau drepturi cu caracter social şi altele. În anul 2008 
au fost 44 de beneficiari, din care 21 de adulţi; 

-     reinserţia socială a persoanelor fără adăpost, prin serviciile oferite de Centrul de Urgenţă 
pentru Persoanele fără Adăpost Slobozia, dat în folosinţă în martie 2008 şi realizat prin Programul 
de Interes Naţional 7 – “Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de 
centre sociale de urgenţă”, aprobat prin HG 197 / 2006. Valoarea totală a proiectului a fost de 
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219.126 lei, din care 156.487 lei contribuţie de la bugetul de stat şi 62.641 cofinanţare de la bugetul 
judeţului Ialomiţa. În perioada martie- decembrie 2008 au fost înregistraţi 28 de beneficiari; 

-     asigurarea de servicii de recuperare în regim de zi pentru adulţi cu dizabilităţi motorii se  
face prin intermediul Centrului de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia, unde 
celor 240 de beneficiari din anul 2008 li s-au oferit servicii de fizioterapie (electroterapie, 
magnetoterapie, terapie cu ultrasunete şi laser, kinetoterapie), masaj terapeutic, consiliere 
psihologică, asistenţă medicală; 

-    evaluarea persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea încadrării în grad de handicap şi  
orientării profesionale, la sfârşitul anului 2008, în evidenţa operativă existând înregistrate 8.172 de 
persoane adulte cu handicap (creştere de 6% faţă de 2007), din care 969 de copii şi 7203 adulţi. 

-   găzduirea în regim rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap, prin Centrul de Îngrijire şi  
Asistenţă Slobozia, unde, în anul 2008, au fost 139 de beneficiari; 

-   consilierea persoanelor adulte aflate în situaţii de risc, inclusiv a persoanele vârstnice se 
realizează prin Serviciul de Asistenţă Socială pentru Persoanele Adulte, analizele acestuia relevând 
o creştere a numărului de cereri de instituţionalizare din partea persoanelor vârstnice, dar şi absenţa 
unui serviciu rezidenţial de tip familial prin care s-ar putea asigura găzduirea celor cu autonomie 
personală relativ bună;  

-   protecţia în regim rezidenţial a persoanelor vârstnice aflate în situaţie de risc se realizează  
prin serviciile specializate de la  Caminul pentru Persoane Vârstnice “Ing. Vadim Rusu” din 
localitatea Balaciu, unde, pe parcursul anului 2008,  au fost gazduite 59 de  persoane, la sfârşitul 
anului rămânând 48 de persoane şi Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi- Târg, cu 46 de 
beneficiari pe parcursul anului şi 37 la sfârşitul anului. 

Bugetul  DGASPC Ialomiţa, în anul 2008, a fost 41.195.754 lei, asiguraţi prin următoarele 
surse de finanţare: alocaţii de la bugetul de stat -33.269.676 lei (81%), alocaţii/subvenţii  de la 
bugetul judeţului - 7.392.940 lei, venituri proprii din contribuţia asistaţilor şi a susţinătorilor legali - 
486.577 lei, donaţii şi sponsorizari - 18.732 lei, fonduri interne nerambursabile - 27.829 lei.  

Numărul de personal al DGASPC Ialomiţa în anul 2008 a fost de 632 de persoane, repartizat 
în 25 de servicii, birouri sau compartimente de specialitate, centre.  

       Datele şi informaţiile prezentate mai sus, argumentează ideea că în judeţul Ialomiţa asistenţa 
socială se desfaşoară într-un cadru instituţional unitar, pe baza unor strategii coerente, care acoperă 
o gamă largă şi echilibrată de servicii realizate la standarde europene. În acelaşi timp, au fost 
identificate şi probleme care trebuie să stea în atenţia Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a direcţiei de 
specialitate pentru activitatea şi strategiile viitoare. Astfel, există un decalaj evident între serviciile şi 
instituţiile destinate protecţiei copilului şi cele pentru adulţi, situaţiile personale extrem de grave nu 
sunt deloc sau doar marginal acoperite cu servicii de suport, este nevoie de servicii sociale mai 
multe pentru persoanele adulte cu handicap şi pentru persoanele vârstnice, la asigurarea cărora să fie 
atrase şi antrenate autorităţile locale şi organizaţii non-guvernamentale.         
 Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg are în administrare directă şi gratuită 
un număr de 10 clădiri şi o suprafaţă de 1,6 ha de incintă de la Consiliul Local al oraşului Fierbinţi-
Târg, iar pentru desfăşurarea activităţii o organigramă şi stat de funcţii cu 21 de posturi. Activitatea 
din anul 2008 s-a concentrat pe reabilitarea bazei materiale, în aşa fel încât să se finalizeze acest 
obiectiv care să asigure activităţile medico-sociale specializate pentru 35 de pacienţi-asistaţi în 
regim de rezidenţiat. 

Muzeul Naţional al Agriculturii Slobozia şi-a axat activitatea de cercetare şi punere în 
valoare a patrimoniului muzeului, în anul 2008, pe următoarele coordonate principale: 

-  organizarea de expoziţii la sediul instituţiei cu tematici precum: expoziţia aniversară “Ziua  
muzeului”, expoziţia de pictură naivă “Drumul crucii. Popasuri în Grădina Maicii Domnului”, 
expoziţia-atelier “Tradiţii de Paşti”, expoziţiile “Însemne de primăvară pentru pomenire, lumină şi 
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bucurie”, “Unealtă şi Artă”, “Fire şi Timp”, “Viaţa în ramă.Cronică de altădată”, “Chipuri de 
ţărani”, “Poveste de iarnă”;  

-  participarea la manifestări organizate în ţară : expoziţia “Pentru voi, doamnelor şi  
domnişoarelor” la Târgul FEMINA STAR, expoziţia “Albinărit – Tradiţii româneşti” la Târgul 
EXPOAGROUTIL de la Mamaia, expoziţia “Povestea Ţestului” la TÂRGUL DE PÂINE de la 
Bucureşti, expoziţiile “Drumul către pâine.  Arie de treierat cu maşini agricole de epocă” şi 
“Povestea Ţestului” la Târgul Internaţional INDAGRA Bucureşti, conferinţe şi seminarii;  

-     participarea la manifestări organizate în străinătate, între care remarcăm manifestarea  
complexă “Sărbătoarea Paştelui la români” de la sediul Parlamentului European de la Strasbourg;  

-  promovarea dialogului internaţional, cu două manifestări relevante: reuniunea Prezidiului  
Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor de Agricultură (AIMA-ICOM-UNESCO) desfăşurată la 
Slobozia între 19 – 23 mai 2008 şi Al XV-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor de 
Agricultură de la Novi Sad – Serbia din 22-29 septembrie 2008; 

-    desfăşurarea de parteneriate educaţionale cu participarea copiilor şi elevilor de gimnaziu şi  
liceu, precum: “Vine, vine primăvara” pentru confecţionarea de mărţişoare, “Tradiţii populare. 
Măcinicii”, “Tradiţii de Paşti” pentru modelat pâini rituale şi încondeiat ouă,  “1 Iunie- Ziua 
Copilului”, “Carnavalul toamnei”, “Sâtandrei, Cap de iarnă”; 

-  desfăşurarea de activităţi editoriale, prin prezentarea de materiale în publicaţii de specialitate  
şi realizarea de materiale promoţionale ( cataloage pentru expoziţii, afişe, calendare, cărţi poştale); 

-  desfăşurarea de activităţi de restaurare – conservare şi de creştere a fondului ştiinţific şi  
documentar; 

-  executarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii în valoare de 401.090,76 lei. 
În legătură cu structura patrimoniului muzeului, arătăm că în anul 2008 colecţiile muzeale  

au sporit cu 950 de piese şi cuprindea la sfârşitul anului un număr de 12.258 obiecte muzeale.  
Muzeul Judeţean Ialomiţa  a promovat şi implementat în anul 2008 următoarele programe:  

cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, conservarea şi restaurarea patrimoniului 
cultural, valorificarea patrimoniului cultural, reabilitarea patrimoniului imobiliar, reabilitarea şi 
punerea în valoare a zonei de interes arheologic prioritar – Oraşul de Floci, Giurgeni şi programul 
Peisaj cultural şi biodiversitate – Zona Borduşani - Argumentele unei dezvoltări durabile model.  
 În zona cercetării ştiinţifice, Muzeul Judeţean Ialomiţa a realizat 9 teme de cercetare 
arheologică, 6 teme de cercetare arheologică preventivă, 2 teme de cercetare şi cunoaştere a istoriei 
moderne şi contemporane a judeţului Ialomiţa în lumina documentelor de arhivă şi o cercetare 
etnografică în localitatea Giurgeni.  

Evidenţa analitică a patrimoniului cultural mobil a însemnat introducerea în programul de 
evidenţă informatizată a unui număr de 2150 de obiecte muzeale, întocmirea a 626 de fişe analitice,  
evidenţa fotografică a 3983 de obiecte muzeale aflate în patrimoniul cultural mobil din cadrul 
muzeului, întocmirea documentaţiei pentru evaluarea celor 484 de obiecte intrate în patrimoniul 
Muzeului Judeţean Ialomiţa în anul 2008.  

Prin programul de conservare – restaurare  s-a urmărit verificarea şi înregistrarea permanentă 
a  condiţiilor microclimatice optime din spaţiile expoziţionale şi depozite, verificarea stării de 
conservare a celor 23.718 obiecte din patrimoniul cultural mobil aflat în depozitele muzeului, lucrări  
de conservare primară executate la Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi, 
conacul Bolomey, fundaţiile Bisericii nr.1, ale edificiului cu contraforturi şi casei cu fundaţie de 
piatră de la Oraşul de Floci, realizarea unei împrejmuiri pentru protecţia acestui monument şi  
semnalizarea sitului arheologic.  
               Programul de valorificare a patrimoniului cultural deţinut a avut ca obiective organizarea 
de expoziţii ( “Peisaje şi amintiri”, “Martie - Luna presei ialomiţene”, “Destine de martiri”, “Interior 
de casă ialomiţeană”, “Istoria oficială versus istoria bunicilor”, “40 de ani de muzeografie 
ialomiţeană”, “Oraşul de Floci- redescoperirea unui meşteşug într-un oraş medieval dispărut”, 
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“Războiul Reîntregirii Naţionale prin obiectivul ialomiţeanului Costică Acsinte”, “Asta-i seara de 
Crăciun”), a 17 acţiuni de tipul: simpozioane, mese rotunde, sesiuni ştiinţifice, concursuri, seri 
muzeale, lansări de carte, la sediul instituţiei şi în judeţ, integrarea activităţii muzeului în sfera 
preocupărilor comunităţii ialomiţene şi atragerea unui public cât mai numeros  şi divers la acţiunile 
desfăşurate.  

A continuat subprogramul “Prietenii muzeului”, cu 6 acţiuni la care au participat elevi şi 
diferite categorii de cetăţeni. Prin programul editorial au fost realizate afişe, pliante, mape, ilustrate,  
filmul documentar ”Zestrea jupâniţei Măriuţa Arion” , placheta “Slobozia-Istorie în imagini”, 
volumele “I.C.Filitti -1913-1919” şi “Prima epocă a fierului pe cursul râului Ialomiţa”. Trebuie 
apreciată contribuţia  specialiştilor  muzeului la elaborarea scenariului filmului documentar 
promoţional bilingv „Ialomiţa- timpuri şi anotimpuri”, la realizarea albumului fotodocumentar 
bilingv „Ialomiţa – 12 obiective istorice, culturale şi turistice” şi la broşura bilingvă „Ialomiţa – 
prezentare generală”, precum şi participarea cu lucrări de specialitate la 9 sesiuni naţionale şi 
internaţionale şi publicarea de  rapoarte, studii, articole şi comunicări de referinţă pentru domeniul 
cercetat.  

Reabilitarea patrimoniului imobiliar a însemnat reabilitarea şarpantei (1200 m.).  
Pentru punerea în valoare a zonei de interes arheologic prioritar – Oraşul de Floci, Giurgeni 

s-au executat lucrări de conservare primară, de punere în valoare turistică a vestigiilor arheologice 
decopertate şi începerea construcţiei Bazei arheologice de cercetare şi expunere muzeală, iar prin 
programul “Peisaj cultural şi biodiversitate – Zona Borduşani - Argumentele unei dezvoltări 
durabile model” s-a realizat studiul de prefezabilitate pentru valorificarea potenţialului istoric, 
cultural şi turistic al zonei. 

Biblioteca Judeţeana “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa este o instituţie culturală de interes 
judeţean, care îndeplineşte atribuţii ca: organizarea activităţii de informare, documentare şi lectură la 
nivelul comunităţii din judeţul Ialomiţa, completarea colecţiilor prin achiziţii, transfer, donaţii sau 
schimb interbibliotecar, evidenţa globală şi individuală a documentelor şi  prelucrarea lor 
bibliografică, împrumutul cărţilor pentru studiu, informare şi lectură la domiciliu sau în săli de 
lectură, conservarea bunurilor culturale de patrimoniu, iniţierea de proiecte, programe şi forme de 
cooperare pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, perfecţionarea continuă a personalului şi 
completarea cu surse atrase a alocaţiilor bugetare. 
 Pentru realizarea acestor atribuţii Biblioteca Judeţeana “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa a avut 
aprobate de Consiliul Judeţean Ialomiţa un stat de funcţii cu 26 de salariaţi, organizaţi în 4 
compartimente de specialitate, care au acţionat pentru dezvoltarea colecţiilor de documente, 
îmbunătăţirea imaginii bibliotecii şi a relaţiei cu utilizatorii, iniţierea informatizării şi aplicarea unui 
management eficient. Îndrumarea metodologică a bibliotecilor din judeţ a urmărit formarea şi 
promovarea acestora, perfecţionarea profesională a bibliotecarilor, dezvoltarea serviciilor de 
bibliotecă şi completarea fondului de carte al acestora prin donaţii şi transferuri. Să menţionăm că în 
biblitecile orăşeneşti şi comunale au fost înregistraţi în anul 2008 un număr de 21.803 de cititori 
activi, rezultate bune obţinând bibliotecile din Perieţi, Grindu, Brazii, Mihail Kogălniceanu, Amara, 
Ţăndărei, Făcăeni, Gheorghe Doja, Fierbinţi şi Munteni Buzău. 

Datele statistice înregistrate la 31 decembrie 2008, reţin că în colecţiile Bibliotecii Judeţene 
“Ştefan Bănulescu” Ialomiţa exista un fond de carte de 207.481 volume, cu o valoare de 811.472,87 
lei şi alte 3.616 unităţi de bibliotecă (casete video, audio, discuri, diapozitive, foto) , cu o valoare de 
5.405,56 lei. În anul 2008 au fost achiziţionate  11.546 de volume, în valoare de 188.826,82 lei. 

Ajuns la ediţia a XVII-a, “Salonul anual de carte” rămâne manifestarea culturală 
reprezentativă a Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, care a adus,  în perioada 1 
octombrie - 31 octombrie 2008, peste 2100 de vizitatori din categorii diverse ca vârstă. Au fost 
prezentate aproape 800 titluri, apărute la 30 de edituri. Programul manifestării a cuprins întâniri cu 
scriitorii ialomiţeni şi din ţară,  prezentarea editurilor Nemira, Eikon, Rao, Paralela 45, Univers, 
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dezbateri şi transpuneri scenice,  ceremonia de premiere a copiilor şi adulţilor din Ialomiţa care au 
câştigat premii la ediţia a XII-a a Concursul internaţional ARTE E CULTURA, desfăşurat în Italia, 
la  Castel San Giorgio. 

Programul anual de activitate a cuprins şi în anul 2008 manifestări culturale prilejuite de 
evenimente istorice şi literare, aniversări şi comemorări, materializate în expoziţii tematice de carte, 
medalioane literare, lansări şi prezentări de carte, întalniri cu autori şi editori, dezbateri, spectacole, 
etc. Trebuie să remarcăm succesul proiectului “Biblioteca vine la tine”, prin care dezbaterile şi 
prezentările de carte şi de autori au fost desfăşurate în diferite şcoli şi licee. De asemenea, în ziua de 
22 aprilie 2008 s-a organizat “Ziua bibliotecarului”, unde a fost lansat volumul “Tainele Mioriţei” al 
scriitorului ialomiţean Alexandru Bulandra. A continuat realizarea la posturile de radio locale a 
emisiunii “Cărţile tale” şi la televiziunea Antena 1 Slobozia a emisiunii “O carte pe săptămână”, cu 
scopul atragerii la bibliotecă şi lectură în general, a cititorilor din comunităţii locale. 

Analiza indicilor specifici activităţii de bibliotecă arată că în anul 2008 numărul total de 
utilizatori a fost de 6.559, numărul de vizite la bibliotecă de 41.910, iar numărul documentelor 
consultate de 96.675.  Bugetul Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa a înregistrat în anul 
2008, la venituri totale, suma de  849.000 lei, iar la cheltuieli totale suma de  838.853 lei. 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa a 
acţionat şi în anul 2008 pentru: 

- redescoperirea şi promovarea valorilor culturale tradiţionale ialomiţene, ca parte integrantă 
a culturii naţionale şi cu relevarea valenţelor europene ale acesteia; 

- redimensionarea şi reaşezarea actului cultural pe coordonatele impuse de valoare şi calitate, 
prin programe şi proiecte cu activităţi precis determinate şi cu indicatori de performanţă relevanţi;  

- desfăşurarea de manifestări culturale cu caracter local, judeţean, naţional sau internaţional 
în cât mai multe localităţi din Ialomiţa şi care să se adreseze tuturor categoriilor socio-profesionale 
din mediul urban şi rural, în funcţie de necesităţile culturale ale cetăţenilor; 

- păstrarea şi diversificarea activităţii propuse şi realizate în parteneriat cu celelalte instituţii 
publice de cultură ialomiţene, cu aşezămintele de cultură judeţene şi cu alte instituţii, asociaţii şi 
fundaţii judeţene sau naţionale care acţionează în domeniul cultural; 

- descoperirea şi evaluarea realităţii fenomenului culturii populare ialomiţene, fiind 
identificate, colecţionate şi tezaurizate valorile reprezentative ale creaţiei tradiţionale din judeţ, în 
timp ce prin activitatea de conservare s-a îmbogăţit arhiva instituţiei cu documente, fişe de cercetare, 
înregistrări audio şi video valoroase, care au fost structurate pe criterii ştiinţifice în vederea 
valorificării lor superioare; 

- pregătirea metodologică şi perfecţionarea profesională a referenţilor culturali din judeţ, 
existând o strânsă colaborare între activitatea instituţiei şi a directorilor de cămine culturale din 
teritoriu. 
 Dintre programele cultural-artistice reprezentative ale anului 2008 enumerăm: 

-  acţiunea culturală „Artă populară şi tradiţie folclorică“, desfăşurată la Drăgoeşti în ziua de  
1 martie 2008; 

-  reunirea celor mai valoroşi păstrători ai tradiţiilor muzicale ialomiţene în cadrul întâlnirii  
anuale „Rapsozii la ei acasă“, desfăşurată la Grindu în ziua de 14 noiembrie 2008; 

-   Festivalul judeţean de folclor „Zărzărică, zărzărea“ – ediţia a XVI-a, desfăşurat la Cocora, 
 Mărculeşti şi Giurgeni, trofeul festivalului fiind acordat Grupului folcloric “Spicul” din Luciu;  

-  spectacolele folclorice itinerante „Când eram pe Ialomiţa“ – desfăşurate în 30 de localităţi  
ale judeţului, cu participarea Ansamblului folcloric “Doina Bărăganului”;   

-  Festivalul naţional de muzică uşoară „Trofeul Tinereţii“ – Amara, ediţia a 41-a, festival de  
tradiţie şi de prestigiu, al cărui trofeu a fost câştigat de Alin Văduva din Dolj; 

-  Festivalul naţional al tinerilor interpreţi „Ion Albeşteanu“, ajuns la ediţia a V-a şi dedicat  
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unei personalităţi care a marcat viaţa artistică a municipiului Slobozia şi a judeţului Ialomiţa, a avut 
drept câştigătoare a trofeului pe interpreta Maria Beatrice Bîndoiu din judeţul Gorj;  

- Sărbătoarea colindului „Sub zare de soare“, dedicată promovării autenticităţii colindelor şi  
urărilor din perioada sărbătorilor de iarnă şi care a fost onorată de prezenţa cetelor de colindători 
“Poieniţa”- Suceava, dubaşii din Almaş-Sălişte- Hunedoara, “Cosăul” şi “Măgura Cerneşti”-
Maramureş, “Tineretul” – Margina,Timiş şi cele din Jilavele, Mihail Kogălniceanu, Luciu, Giurgeni 
şi Cocora; 

-  sprijinirea ansamblurilor şi grupurilor folclorice “Colinda” din Jilavele, “Spicul” din Luciu,  
“Doruleţul” Făcăeni şi cel din Vlădeni pentru participarea la Festivalul obiceiurilor populare de la 
Muzeul “Astra” Sibiu, “Sărbătoarea păstoritului”  de la  Sarighiol de Deal – Tulcea, Festivalul de 
datini şi obiceiuri “Marmaţia 2008” de la Sighetul Marmaţiei, Festivalul de colinde de la Constanţa; 

-  Festivalul internaţional de folclor “Floare de pe Bărăgan”, ajuns la ediţia a XI-a şi desfăşurat  
între 17-20 iulie 2008, a avut ca oaspeţi ansamblurile  folclorice “Makamliicheta” din  Bulgaria, 
“Krakus” din Polonia, “Alexandru cel Mare” din Grecia şi “Kole Nedelkovski” din Macedonia, la 
care s-au alăturat Ansamblul “Doina Bărăganului” şi formaţii de dansuri populare din judeţ. Parada 
portului popular şi excelenta evoluţie a acestor formaţii folclorice au încântat numerosul public din 
Slobozia, Feteşeti, Ţăndărei, Făcăeni, Mihail Kogălniceanu, Giurgeni, Reviga, Gheorghe Doja, 
Albeşti, Perieţi, Vlădeni, Gura Ialomiţei; 

- programul „Microstagiune teatrală“, ediţia a III-a, realizat în colaborare cu Teatrul muzical-
dramatic „B. P. Haşdeu“ din oraşul Cahul – Republica Moldova în perioada 27 – 31 octombrie 2008 
a adus spectacole pe scenele din Amara,Traian, Sf. Gheorghe, Bucu, Mărculeşti, Vlădeni, Mihail 
Kogălniceanu, Gura Ialomiţei, precum şi la Căminul pentru Persoane Vârstnice “ing.Vadim Rusu” 
de la Balaciu; 

- participarea Ansamblului “Doina Bărăganului” la Festivalul internaţional de folclor de la 
Plovdiv – Bulgaria ( 27 iulie – 1 august 2008); 

- derularea programului editorial, care a cuprins editarea unui CD cu înregistrarea 
Festivalului naţional al tinerilor interpreţi de muzică populară „Ion Albeşteanu“ 2008 şi pregătirea 
unui volum cu cele mai valoroase colinde din Ialomiţa; 

- perfecţionarea sistemului informatizat de comunicare prin realizarea următoarelor pagini 
web de prezentare : www.traditieialomita.ro, www.doinabaraganului.ro, www.floaredepebaragan.ro, 
www.albeşteanu.ro, www.festivalulamara.ro. precum şi  amenajarea unui studio de înregistrări 
performant. 

Prin calitatea şi relevanţa manifestărilor realizate, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa demonstrează că rămâne într-o legătură permanentă cu tot 
ceea ce înseamnă civilizaţie rurală şi cu oamenii satelor. 
 Centrul Cultural  UNESCO “Ionel Perlea”  Ialomiţa şi-a axat activitatea din anul 2008 pe 
educarea ştiinţifică şi artistică a publicului larg, diversificarea permanentă a structurii acţiunilor 
organizate (stagiuni de concerte şi recitaluri, expoziţii de artă plastică şi fotodocumentare, 
spectacole de teatru, de divertisment, operetă, lansari de carte etc.) care să sprijine afirmarea 
tinerilor creatori valoroşi, participarea la parteneriate locale, judeţene, interjudeţene, naţionale şi 
internaţionale pentru organizarea unor manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice complexe,  ocrotirea 
patrimoniului cultural mobil şi imobil, rezolvarea problemelor curente de administrare a imobilului 
în care îşi desfăşoară activitatea trei dintre instutiţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, administrarea  Casei Memoriale „Ionel Perlea” de la Ograda. 
 Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea” Ialomiţa  a propus în anul 2008 două programe 
culturale reprezentative: “Arte” şi “Educaţie permanentă pentru cultură”,  relevante prin impactul 
acestor evenimente asupra publicului. 
 Festivalul şi Concursul Naţional de Interpretare a Liedului “Ionel Perlea”,  ediţia a XVII-a,  
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desfăşurat între 1-3 mai 2008, a devenit un reper de valoare naţională, cu caracter de unicitate, un 
model in proiectarea şi derularea unui program cultural, aşa cum o apreciază muzicologii şi criticii 
muzicali.  La ediţia  din  anul 2008 au participat 18 concurenţi, reprezentând cele mai  importante 
centre muzicale ale ţării, dar şi concurenţi din Islanda, Coreea de Sud şi Austria, acompaniaţi de 
pianistul japonez Koichiro Khanno. Marele Premiu „Ionel Perlea” a fost câştigat de VERESS 
ORSOLYA AGNES de la  Academia de Muzică “Gheorghe Dima” – Cluj . Să menţionăm calitatea 
extraordinară a recitalurilor, profesionalismul unui juriu format din personalităţi marcante ale vieţii 
muzicale româneşti, participarea tot mai mare a publicului la fiecare acţiune înscrisă în programul 
festivalului. Ca în fiecare an, muzicienii prezenţi la festival au vizitat Casa Memorială „Ionel 
Perlea” din Ograda,  unde s-au lansat cartea şi filmul ce ilustrează „O istorie de cincisprezece ani a 
festivalului”, proiect finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi cofinanţat de Consiliul 
Judeţean Ialomiţa.  

 Concertele  şi recitalurile din anul 2008 au fost: concertul “Remember Enescu”   (2 martie 
2008), susţinut de tineri pianişti de la Liceele de Muzică  „George Enescu”şi „Dinu Lipatti”din 
Bucuresti, Liceul „George Apostu” - Bacău, Şcoala de Muzică şi Arte Plastice „Iosif Sava” 
Bucureşti şi Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, membri ai Fundaţiei Culturale 
„Remember Enescu” din Bucuresti,  Liceul de Arta „Ionel Perlea” Slobozia şi Trio „Per Musica” 
Slobozia, spectacolul „Spitalul amorului- Buchet de arii şi romanţe naţionale”, în interpretarea 
mezzo-sopranei Oana Andra, acompaniată de pianistul Alexandru Petrovici (6 iunie 2008), 
spectacolul „ Anotimpurile muzicii – Anotimpurile poeziei” (15 noiembrie 2008) susţinut de 
Camelia Pavlenco – pian şi  Cristina Lascu – recitator, spectacolul  dedicat împlinirii a 108 ani de la  
naşterea marelui muzician Ionel Perlea “Opera în concert - DON PASQUALE “, în interpretarea 
studenţilor clasei de canto a prof. univ. dr Ionel Voineag şi recitalul sustinut de  soprana şi pianista 
Camelia Pavlenco şi pianista Ioana Ionescu - dedicat zilei de naştere a lui Ionel Perlea (13 
decembrie 1900). 

Între expoziţiile organizate în anul 2008 enumerăm :   expoziţia de fotografie “Lemn viu, 
lemn rupt, lemn mort” a lui Peter Sragher (Austria), expoziţia de pictură Maria Candrea Ionescu, 
expoziţia de sculptură, pictură, grafică „Mihai Tugearu şi invitaţii săi”, salonul de artă „ Atitudini 
plastice contemporane” la care au expus tineri plasticieni din Suceava, Cluj, Slobozia şi Bucureşti, 
expoziţia de artă plastică “ Fenomenul plastic contemporan ialomiţean”, care a reunit pe simezele 
Galeriilor Arcadia lucrări ale artiştilor plastici ialomiţeni, expoziţia de artă plastică „Salonul de 
toamnă 2008”  a membrilor titulari ai filialei Uniunii Artiştilor Plastici Slobozia. Expoziţiile pentru 
copii pe teme diverse ( mari sărbători religioase, mediu, sănătate) au atras un numar mare de 
participanţi. Dintre acestea se reţin: expoziţiile-concurs de pictură pentru copii “Veniţi de luaţi 
lumină!”, “Omagiu lui Eminescu”, “Astăzi s-a născut Hristos!” şi “Iarna pe uliţă” , expoziţia-
concurs pentru preşcolari “Florile câmpiei”. 

De un real succes s-au bucurat spectacolele de teatru precum: „Marea Iubire a lui Sebastian”, 
dupa jurnalul lui Mihail Sebastian - 20 octombrie 2008, cu: Rodica Mandache, Marius Manole, 
Graţiela Teohari,  Alex Bogdan, Dan Radu Cernat, comedia lirică „Doi într-o barcă”, după  Jules 
Cohn - 4 noiembrie 2008, premiera pe ţară a piesei „Victoria şi Sirena”, de Aleksandr Galin,  cu: 
Diana Lupescu, Virgil Ogăşanu, Valeria Ogăşanu - 18 noiembrie 2008,  “Evul Mediu ....ca şi azi”, 
cu Janine Stavarache şi Ştefan Velniciuc, recitalulul “Toţi Luceferii colindă”, susţinut de Rodica 
Mandache, Eusebiu Ştefănescu, Brânduşa Draghici, Marina Fluieraşu, Andrei Costache, Ion 
Marinescu, Dan Clucinschi şi Radu Dan Cernat - 16 decembrie 2008, spectacolul “Remember Maria 
Tănase” – susţinut de Teatrul “Maria Filotti” Brăila.   

Un proiect aparte este cel denumit “Teatrul în Europa”, prin care se promovează creativitatea 
şi talentul tinerilor din judeţul Ialomiţa. Astfel, s-a desfăşurat Concursul judeţean de muzică şi teatru 
francofon „Francofolies 2008”, precum şi expoziţia de fotografie - “Au-de la du rideau”. 
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Pentru anul 2008 să menţionăm şi concursurile  şcolare găzduite de Centrul Cultural 
UNESCO “Ionel Perlea” Ialomiţa: Concursul naţional de muzică pentru formaţiile instrumentale, 
corale şi soliştii vocali din învăţământul preuniversitar – faza zonală, la care au  participat grupuri 
vocale şi coruri camerale din judeţele: Brăila, Buzău, Teleorman şi Ialomiţa, Concursul naţional de 
interpretare instrumentală “Ionel Perlea”, ediţia a II-a, cu participarea tinerilor interpreţi din: Tulcea, 
Constanţa, Călăraşi, Ploieşti, Giurgiu, Buzău, Slobozia. 

Adevărate evenimente culturale au fost lansările următoarelor cărţi:  „Cine suntem”, sau 
despre taina identităţii personale şi comunitare trăită şi exprimată în şi prin persoana autorului, a  
inegalabilului actor şi regizor Dan Puric şi  "Ce rămâne dintr-un întreg", a scriitorului Paul Everac. 

Promovarea parteneriatului în realizarea activităţilor culturale de interes judeţean şi naţional 
îşi găseşte materializarea în participarea Centrului  Cultural UNESCO “Ionel Perlea” Ialomiţa la 
susţinerea următoarelor evenimente: Festivalul - concurs de interpretare a muzicii uşoare româneşti 
“Trofeul Tinereţii Amara 2008”, Festivalul - concurs naţional al Tinerilor interpreţi „Ion 
Albeşteanu” –ediţia a V – a, Zilele Culturii Feteştene, „Sărbătoarea echinocţiului de primăvară” - 
ediţia a VI-a, Simpozionul naţional de terapii complementare şi alternative, ediţia a III-a, 
simpozionul „FOCUL – sursa energetică a vieţii. Probleme de management în contextul integrării 
europene”. 

 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor lalomiţa, ca instituţie publică din 
subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, a îndeplinit în anul 2008 următoarele funcţii principale:  
 - coordonare şi control metodologic a activităţii celor patru servicii publice comunitare locale 
de evidenţă a persoanelor din judeţul Ialomiţa;  
 - cooperare cu instituţiile abilitate din domeniul ordinii publice, siguranţei şi apărării 
naţionale, conform legii; 
 - administrare a fondurilor alocate , bugetul pe anul 2008 fiind de 915.000 lei; 
 - execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 
îndeplinirea prerogativelor cu care este investită; 
 - reprezentare a intereselor instituţiei în raporturile de drept public şi privat, din ţară, în limita 
competenţelor stabilite de lege, precum şi reprezentarea în justiţie. 

  Accesarea unei finanţări europene în cadrul Programului PHARE RO2005/017-553.01.01 
,,Accelerarea implementării stategiei naţionale pentru îmbunătăţirea situaţiei rromilor”, a permis 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor lalomiţa să implementeze în anul 2008 proiectul 
,,Acte de identitate şi stare civilă pentru cetăţenii români de etnie rromă”,  cu o  valoare de 35.000 
euro, din care 31.500 euro a fost acoperită din contribuţia nerambursabilă europeană şi a Guvernului 
României (90,00% din totalul costurilor eligibile), iar  restul de 10,00% din contribuţia partenerilor 
( câte 300 de euro Consiliile locale Slobozia, Urziceni, Feteşti, Ţăndărei şi câte 230 euro Consiliile 
locale Căzăneşti, Bărbuleşti, Bărcăneşti, Borduşani, Borăneşti, Ion Roată, Manasia, Moviliţa, Sineşti 
şi Traian). Activităţile de implementare a proiectului au condus la eliberarea a 652 de certificate de 
naştere, 91 certificate de căsătorie, 248 cărţi de identitate provizorie, 1940 cărţi de identitate. 
 Coordonarea şi controlul metodologic a activităţii serviciilor publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor din judeţ a urmărit în esenţă: aplicarea şi respectarea prevederilor legale 
privind eliberarea şi preschimbarea actelor de identitate, primirea şi soluţionarea cererilor pentru 
înscrierea menţiunilor de stabilire a reşedinţei în actul de identitate, actualizarea Registrului Local 
de Evidenţă a Persoanelor şi înregistrarea continuă a informaţiilor privind modificările intervenite în 
datele referitoare la persoana fizică, aplicarea prevederilor Legii 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,  
organizarea de întâlniri de lucru şi analize cu şefii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor din judeţul Ialomiţa, efectuarea a 16 acţiuni tematice de îndrumare, coordonare şi 
control metodologic, la cele 4 servicii publice, aspectele constatate fiind consemnate în procese-
verbale şi în registrele de control. 
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   În domeniul evidenţei persoanelor, statistica din anul 2008 reţine că: 3.066 persoane au fost  
luate în evidenţă, s-au eliberat 24.278 cărţi de identitate, 1.549 cărţi de identitate provizorii şi 19.595 
cărţi de alegător, au fost anulate, cu ocazia completării, 34 acte de identitate, 6857 de persoane nu au 
solicitat eliberarea unui act de identitate în termenul prevăzut de lege, s-au înregistrat 5531 de 
eliberări de acte de identitate pentru schimbări de domiciliu, s-au acordat 2.586 vize de reşedinţă, au 
fost verificate în  Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor 9.668 de persoane la solicitarea unor 
instituţii ale statului sau agenţilor economici, au fost organizate 22 de acţiuni cu staţia mobilă pentru 
punerea în legalitate a unor persoane din punct de vedere al identităţii.  
 În vederea desfăşurării în condiţii optime a alegerilor pentru  Senat şi Camera Deputaţilor 
din data de 30.11.2008 a fost sprijinită actualizarea bazelor de date locale şi judeţene cu informaţii 
privind modificările intervenite în statutul civil al persoanelor, domiciliul sau reşedinţa acestora, 
pierderea/redobândirea drepturilor electorale. 

Pe linie de stare civilă, în anul 2008, au fost întocmite 8070 acte de stare civilă (2826 acte de 
naştere, 1747 acte de căsătorie şi 3497 acte de deces), s-au eliberat 16174 certificate de stare civilă 
(8449 certificate de naştere, 2987 certificate de căsătorie, 4738 certificate de deces) şi au fost primite 
şi operate 14.400 de comunicări de menţiuni pe mraginea actelor de stare civilă în registrele de stare 
civilă, exemplarul II. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a întreprins 66 de 
acţiuni de îndrumare şi control în acest domeniu, din care 4 la serviciile publice comunitare locale 
de evidenţă a persoanelor şi 62 la oficiile de stare civiă din primăriile judeţului, a propus 
preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa spre admitere 12 cereri de schimbare a numelui pe cale 
administrativă şi a finalizat în luna septembrie 2008 acţiunea de reconstituire, prin copierea actelor 
din registrele de stare civilă, exemplarul II, aparţinând localităţilor Armăşeşti şi Bărbuleşti distruse 
prin ardere în urma unui incendiu. 

Consiliul Judeţean Ialomiţa îndeplineşte atribuţiile adunării generale a acţionarilor la S.C. 
Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, unde este unic acţionar. În anul 2008, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. 
Ialomiţa a înregistrat o cifră de afaceri de 27.833 mii lei la venituri, un profit brut de 3.589 mii lei, 
un număr mediu de salariaţi de 109 angajaţi şi investiţii de 1.993 mii lei, din care a fost achiziţionată 
o staţie modernă de mixture asfaltice de 120 to/h. . Printre lucrările importante executate în anul 
2008 amintim: reabilitarea şi modernizarea DJ 212 – Ţăndărei – Feteşti, etapa I, modernizarea DC1 
Săveni-Frăţileşti, reabilitare străzi în oraşul Ţăndărei, reparaţii curente şi întreţinere drumuri 
judeţene. 

   Îndeplinirea atribuţiilor privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice 
 locale şi centrale şi  a altor atribuţii date în competenţa consiliului judeţean sau preşedintelui 
acestuia s-a concretizat în sprijinirea consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale, prin 
acordarea de  asistenţă de specialitate în domeniile juridic, tehnic şi economic, la cerere şi fără plată,  
colaborarea cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi cu filialele structurilor 
asociative din administraţia publică locală (Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor 
din România, Asociaţia Municipiilor din România), prin consultări şi informări reciproce despre 
problemele de interes public judeţean sau zonal, îndeplinirea atribuţiilor specifice şi a măsurilor 
stabilite în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, participarea la activităţile 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare SUD  Muntenia. 
             Promovarea colaborării internaţionale  rămâne un obiectiv important al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, deoarece judeţul Ialomiţa şi autoritatea pe care o reprezentăm trebuie să se alăture 
efortului de integrare a României la Uniunea Europeană. În acest sens s-a realizat comunicarea 
dintre Consiliul Judeţean Ialomiţa şi structurile europene (Ansamblul Regiunilor Europene, 
Antenna A.R.E. Alba Iulia, Asociaţia Internaţională a Regiunilor Francofone, Consiliul Europei, etc), 
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Ialomiţa au participat la reuniuni europene pe difertie teme şi 
au fost întâlniri de lucru sau protocolare cu reprezentaţii unor delegaţii din străinătate.  
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 Raportul privind modul în care au fost îndeplinite atribuţiile şi responsabilităţile  Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi ale preşedintelui acestuia în anul 2008 reflectă activitatea consilierilor judeţeni, 
a conducerii operative - vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ialomiţa şi secretarul judeţului Ialomiţa, 
a aparatului de specialitate  şi a instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, care,  într-un efort comun şi coerent, au format o adevărată echipă, au adus eficienţă în  
managementul public, în utilizarea resurselor şi în adaptarea la rigorile,  principiile şi standardele 
unei administraţii de tip european.  
 Din datele şi analizele care au fundamentat raportul pe anul 2008 au fost constatate şi unele 
disfuncţionalităţi, care se referă la: deficienţe în sistemul comunicaţional, o anumită lipsă de 
încredere a cetăţenilor faţă de administraţia judeţeană, pornită de la necunoaşterea atribuţiilor şi 
competenţelor legale ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi generalizarea unor aspecte 
particulare, care au pus asupra administraţiei publice anatema corupţiei, participarea redusă a 
cetăţenilor la viaţa publică, în condiţiile în care există forme instituţionalizate ale democraţiei 
participative, persistenţa unor reglementări legislative necorelate sau contradictorii, care blochează 
activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, procesul de descentralizare este abordat de 
multe ori ca descentralizare de atribuţii şi competenţe, nu şi de resurse finanaciare şi umane, 
blocarea ocupării posturilor vacante, care a presupus supraîncărcarea cu sarcini a altor funcţionari 
publici şi imposibilitatea de a acoperi activitatea unor servicii din domeniul juridic, tehnic şi 
gestionare a fondurilor europene.  
  În finalul raportului am obligaţia morală de  a adresa  mulţumiri consilierilor judeţeni, 
vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean  Ialomiţa, secretarului judeţului Ialomiţa, funcţionarilor 
publici de conducere sau de execuţie şi personalului contractual din aparatul de specialitate şi 
instituţiile publice subordonate, autorităţilor publice judeţene, regionale şi centrale,  reprezentanţilor 
mass-media pentru modul în care au înţeles să  colaborăm şi să ne sprijinim reciproc, spre a oferi 
cetăţeanilor o  administraţie democratică, umană şi performantă.  
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