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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEÞEAN IALOMIÞA
-PRESEDINTE-

DISPOZIÞIE
privind convocarea în ºedinþã ordinarã a Consiliului Judeþean Ialomiþa

Preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa,
Având în vedere:
- prevederile art. 94 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale, republicatã;
- prevederile art.41 alin.(1) ºi 43 alin.(1) din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Consiliului Judeþean Ialomiþa aprobat prin Hotãrârea Consiliului Judeþean Ialomiþa nr.16 din
30.03.2007, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
În temeiul art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale, republicatã,
D I S P U N E:
Art.1 VINERI 25.02.2008, ora 15.00 se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean
Ialomiþa. ªedinþa îºi va desfãºura lucrãrile în sala de ºedinþe a Centrului Cultural UNESCO
„Ionel Perlea” Ialomiþa , având urmãtoarea ordine de zi:
Discutarea ºi adoptarea urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:
a) privind declararea ca vacant a unui loc de consilier judeþean;
b) privind constatarea încetãrii calitãþii de membru al Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã
Ialomiþa a domnului consilier judeþean Hanaru Ion;
c) privind constatarea încetãrii calitãþii de membru al Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã
Ialomiþa a domnului Panþuru Tudor;
d) privind validarea mandatului domnului/doamnei consilier judeþean_______ _________ca
membru al Autoritãþii Teritoriale de Ordone Publicã Ialomiþa;
e) privind validarea mandatului domnului/doamnei consilier judeþean______ _________ca
membru al Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã Ialomiþa;
f) privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ºi a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investiþii ,, Centrul rezidenþial pentru 24 de persoane vârstnice '', comuna
Balaciu, judeþul Ialomiþa;
g) privind aprobarea documentaþiei tehnico - economicã (SF + PT + DE) ºi a principalilor
indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiþii ,, Reabilitare ºi punere în valoare a
zonei de interes arheologic prioritar – Oraºul de Floci - bazã de cercetare ºi expunere muzealã”;
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h) privind aprobarea documentaþiei tehnico – economicã ºi a principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiþii ,,Reparaþii capitale ºarpantã Muzeul Judeþean Ialomiþa '';
i) privind aprobarea asocierii judeþului Ialomiþa cu comuna Armãºeºti, judeþul Ialomiþa pentru
realizarea proiectului ” Reabilitare sistem de încãlzire centralizatã la Grupul ªcolar ”IORDACHE
ZOSSIMA” din comuna Armãºeºti judeþul Ialomiþa”;
j) privind aprobarea implementãrii proiectului „ Acte de identitate ºi stare civilã pentru cetãþenii
români de etnie romã ”, în cadrul Programului PHARE RO 2005/017 - 553.01.01.40 ,,Accelerarea
implementãrii strategiei naþionale pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor'';
k) privind aprobarea majorãrii capitalului social al S.C.„DRUMURI ªI PODURI”S.A. Ialomiþa.
l) privind aprobarea bugetului propriu al judeþului Ialomiþa, pe anul 2008;
Art.2 Direcþia Coordonare Organizare din cadrul Consiliului Judeþean Ialomiþa va aduce la
îndeplinire prezenta dispoziþie.

PRESEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCA

Avizat pentru legalitate,
Secretarul judeþului
Constantin STOENESCU

Nr. 13
Adoptata la Slobozia
Astazi, 19.02.2008
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CUPRINS:
HOTÃRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEÞEAN IALOMIÞA
H O T Ã R Â R E privind declararea ca vacant a unui loc de consilier judeþean
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HOTÃRÂR E
privind constatarea încetãrii calitãþii de membru al Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã
Ialomiþa a domnului consilier judeþean Hanaru Ion
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HOTÃRÂR E
privind constatarea încetãrii calitãþii de membru al Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã
Ialomiþa a domnului Panþuru Tudor
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HOTÃRÂRE
privind validarea mandatului domnului consilier judeþean VASILACHE AUREL ca
membru al Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã Ialomiþa
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HOTÃRÂRE
privind validarea mandatului doamnei consilier judeþean DUMITRU DOINA ELENA ca
membru al Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã Ialomiþa
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HOTÃRÂR E
privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate
ºi a principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiþii ,, Centrul rezidenþial pentru 24 de persoane
vârstnice '', comuna Balaciu, judeþul Ialomiþa
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HOTÃRÂR E
privind aprobarea documentaþiei tehnico - economicã (SF + PT + DE) ºi a principalilor
indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiþii ,, Reabilitare ºi punere în
valoare a zonei de interes arheologic prioritar – Oraºul de Floci - bazã de cercetare ºi
expunere muzealã”
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HOTÃRÂR E
privind aprobarea documentaþiei tehnico – economicã ºi a principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiþii ,,Reparaþii capitale ºarpantã Muzeul Judeþean
Ialomiþa“
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HOTÃRÂRE
privind aprobarea asocierii judeþului Ialomiþa cu comuna Armãºeºti, judeþul Ialomiþa
pentru realizarea proiectului ” Reabilitare sistem de încãlzire centralizatã la Grupul ªcolar
”IORDACHE ZOSSIMA” din comuna Armãºeºti judeþul Ialomiþa”
HOTÃRÂRE
privind aprobarea implementãrii proiectului „ Acte de identitate ºi stare civilã pentru
cetãþenii români de etnie romã ”, în cadrul Programului PHARE RO 2005/017 553.01.01.40 ,,Accelerarea implementãrii strategiei naþionale pentru îmbunãtãþirea
situaþiei romilor''
HOTÃRÂRE
privind aprobarea majorãrii capitalului social al S.C. „DRUMURI ªI PODURI” S.A.
Ialomiþa
HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetului propriu al judeþului Ialomiþa, pe anul 2008
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HOTÃRÂR E
privind declararea ca vacant
a unui loc de consilier judeþean

Consiliul Judetean Ialomita,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.865 din 06.02. 2008
a Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita;
- Ordinul nr. 20 din 16.01.2008 al Prefectului
Judetului Ialomita privind încetarea de drept a
mandatului ce consilier judetean al domnului
Panturu Tudor.
Examinând :
- Referatul nr. 1236 din 20. 02. 2008 al
Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita si al
Secretarului Judetului Ialomita;

- Raportul nr. 1888 din 18.02 .2008 al
Comisiei juridice si de disciplina;
În conformitate cu:
- prevederile art. 12 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art.90 din Regulamentul de
organizare si functionare a Consiliului Judetean
Ialomita.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata,

H O T Ã R Ã ª T E:
Art. 1 Ia act de încetarea de drept, înainte
de expirarea duratei normale, a mandatului
de consilier judetean al domnului Panturu
Tudor, prin Ordinul nr. 20 din 16.01 2008 al
Prefectului Judetului Ialomita.

Art. 3 Prezenta hotarâre se va comunica,
prin grija Secretarului judetului Ialomita, spre
stiinta, domnului Panturu Tudor si Partidului
Democrat – filiala Ialomita.

Art. 2 Declara vacant locul de consilier
judetean al domnului Panturu Tudor.

PRESEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCA
Contrasemneazã,
Secretarul judeþului
Constantin STOENESCU
Nr. 4
Adoptata la Slobozia
Astazi, 25.02.2008
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HOTÃRÂR E
privind constatarea încetãrii calitãþii de membru
al Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã Ialomiþa a domnului
consilier judeþean Hanaru Ion
Consiliul Judetean Ialomita,
Având în vedere:
- demisia domnului consilier judetean
Hanaru Ion, din calitatea de membru si
presedinte al Autoritatii Teritoriale de Ordine
Publica Ialomita înregistrata la Consiliul
Judetean Ialomita sub nr.9593 din 10.12.2007;
- Expunerea de motive nr.868 din 06.02. 2008
a Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita.
Examinând :
- Raportul nr. 867 din 06.02 . 2008 al
Directiei Coordonare Organizare;
- Hotarârea Consiliului Judetean Ialomita nr.
25 din 29.09.2004 privind validarea membrilor
Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
Ialomita ;
- Raportul nr.1189 din 18.02 .2008 al
Comisiei juridice si de disciplina.

În conformitate cu:
- prevederile art.91 alin.1 lit. f din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata;
- prevederile art. 17 si urm. din Legea nr. 218/
2002 privind organizarea si functionarea Politiei
Romane, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile Regulamentului din 25 iulie
2002 de organizare si functionare a Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica, aprobat prin HG
nr. 787/2002.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata,

H O T Ã R Ã ª T E:
Art.1 Constata încetarea calitatii de membru
al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
Ialomita, a domnului consilier judetean Hanaru
Ion, ca urmare a demisiei .

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi comunicata,
prin grija Secretarului judetului Ialomita, spre
stiinta, domnului consilier judetean, Hanaru Ion
si Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
Ialomita .

PRESEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCA
Contrasemneazã,
Secretarul judeþului
Constantin STOENESCU
Nr. 5
Adoptata la Slobozia
Astazi, 25.02.2008
6

HOTÃRÂR E
privind constatarea încetãrii calitãþii de membru
al Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã Ialomiþa a domnului
Panþuru Tudor
Consiliul Judetean Ialomita,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.871 din 06.02. 2008
a Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita.
- Ordinul nr. 20 din 16.01.2008 al Prefectului
Judetului Ialomita privind încetarea de drept a
mandatului de consilier judetean al domnului
Panturu Tudor.
Examinând :
- Raportul nr. 870 din 06.02 . 2008 al
Directiei Coordonare Organizare;
- Hotarârea Consiliului Judetean Ialomita nr.
25 din 29.09.2004 privind validarea membrilor
Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
Ialomita ;
- Raportul nr.1190 din 18.02 .2008 al
Comisiei juridice si de disciplina.

În conformitate cu:
- prevederile art.91 alin.1 lit. f din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata ;
- prevederile art. 17 si urm. din Legea nr. 218/
2002 privind organizarea si functionarea Politiei
Romane, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile art.9 al Regulamentului din 25
iulie 2002 de organizare si functionare a
Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica,
aprobat prin HG nr. 787/2002.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata,

H O T Ã R Ã ª T E:
Art.1 Constata încetarea calitatii de membru
al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
Ialomita, a domnului Panturu Tudor, ca urmare a
încetarii mandatului de consilier judetean .

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi comunicata,
prin grija Secretarului judetului Ialomita, spre
stiinta, domnului consilier judetean, Panturu
Tudor si Autoritatii Teritoriale de Ordine
Publica Ialomita .

PRESEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCA
Contrasemneazã,
Secretarul judeþului
Constantin STOENESCU

Nr. 6
Adoptata la Slobozia
Astazi, 25.02.2008
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HOTARÂRE
privind validarea mandatului domnului consilier judetean
VASILACHE AUREL ca membru al Autoritatii Teritoriale
de Ordine Publica Ialomita
Consiliul Judetean Ialomita,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.874 din 06.02.2008
a Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita;
- Hotarârea Consiliului Judetean Ialomita
nr.5 din 25.02.2008 privind
constatarea
încetarii calitatii de membru al Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica Ialomita a
domnului Hanaru Ion ;
Examinând :
- Raportul nr. 873 din 06.02 . 2008 al
Directiei Coordonare Organizare;
- Hotarârea Consiliului Judetean Ialomita
nr.25 din
29.09.2004, privind validarea
membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine
Publica Ialomita;

- Raportul nr.1191 din 18.02.2008 al
Comisiei juridice si de disciplina,
În conformitate cu:
- prevederile art.91 alin.1 lit. f din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata ;
- prevederile art. 17 si urm. din Legea nr. 218/
2002 privind organizarea si functionarea Politiei
Romane, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile Hotarârii Guvernului
nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului
de organizare si functionare a Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata,

H O T Ã R Ã ª T E:
Art.1 Se valideaza mandatul de membru al
Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica
Ialomita, al domnului consilier judetean
VASILACHE AUREL.

Art. 3 Hotarârea Consiliului Judetean
Ialomita nr.25/25004 privind validarea
membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine
Publica Ialomita se modifica în mod
corespunzator.

Art. 2 Mandatul domnului consilier judetean
VASILACHE AUREL
expira odata cu
ajungerea la termen a mandatului Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica Ialomita, astfel
cum a fost stabilit prin art.3 din Hotarârea
Consiliului Judetean Ialomita nr.25/2004
privind validarea membrilor Autoritatii
Teritoriale de Ordine Publica Ialomita.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi comunicata,
prin grija Secretarului judetului Ialomita,
domnului consilier judetean VASILACHE
AUREL si Autoritatii Judetene de Ordine
Publica Ialomita

PRESEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCA
Contrasemneazã,
Secretarul judeþului
Constantin STOENESCU

Nr. 7
Adoptata la Slobozia
Astazi, 25.02.2008
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HOTÃRÂRE
privind validarea mandatului doamnei consilier judeþean
DUMITRU DOINA ELENA ca membru al Autoritãþii Teritoriale de
Ordine Publicã Ialomiþa
Consiliul Judeþean Ialomiþa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.877 din 06.02.2008
a Preºedintelui Consiliului Judeþean Ialomiþa;
- Hotãrârea Consiliului Judeþean Ialomiþa
nr.6 din 25.02.2008 privind
constatarea
încetãrii calitãþii de membru al Autoritãþii
Teritoriale de Ordine Publicã Ialomiþa a
domnului Panþuru Tudor ;
Examinând :
- Raportul nr. 876 din 06.02 . 2008 al
Direcþiei Coordonare Organizare;
- Hotãrârea Consiliului Judeþean Ialomiþa
nr.25 din 29.09.2004, privind validarea
membrilor Autoritãþii Teritoriale de Ordine
Publicã Ialomiþa;

- Raportul nr. 1192 din 18.02 .2008 al
Comisiei juridice ºi de disciplinã,
În conformitate cu:
- prevederile art.91 alin.1 lit. f din Legea
administraþiei publice locale nr. 215/2001,
republicatã ;
- prevederile art. 17 ºi urm. din Legea nr. 218/
2002 privind organizarea si funcþionarea Politiei
Romane, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
- prevederile Hotãrârii Guvernului
nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului
de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii
Teritoriale de Ordine Publicã,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea
administraþiei publice locale nr. 215/2001,
republicatã,

H O T Ã R Ã ª T E:
Art.1 Se valideazã mandatul de membru al
Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã
Ialomiþa, al doamnei consilier judeþean
DUMITRU DOINA ELENA.

Art.3 Hotãrârea Consiliului Judeþean
Ialomiþa nr.25/25004 privind validarea
membrilor Autoritãþii Teritoriale de Ordine
Publicã Ialomiþa se modificã în mod
corespunzãtor.

Art.2 Mandatul doamnei consilier judeþean
DUMITRU DOINA ELENA expirã odatã cu
ajungerea la termen a mandatului Autoritãþii
Teritoriale de Ordine Publicã Ialomiþa, astfel
cum a fost stabilit prin art.3 din Hotãrârea
Consiliului Judeþean Ialomiþa nr.25/2004
privind validarea membrilor Autoritãþii
Teritoriale de Ordine Publicã Ialomiþa.

Art.4 Prezenta hotãrâre va fi comunicatã,
prin grija Secretarului judeþului Ialomiþa,
doamnei consilier judeþean DUMITRU DOINA
ELENA ºi Autoritãþii Judeþene de Ordine
Publicã Ialomiþa

PRESEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCA
Contrasemneazã,
Secretarul judeþului
Constantin STOENESCU

Nr. 8
Adoptata la Slobozia
Astazi, 25.02.2008
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HOTÃRÂR E
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ºi a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii ,,
Centrul rezidenþial pentru 24 de persoane vârstnice '',
comuna Balaciu, judeþul Ialomiþa
Consiliul Judeþean Ialomiþa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1059 din 12.02.
2008 a Preºedintelui Consiliului Judeþean
Ialomiþa;
Examinând:
- Raportul nr.1043 din 12.02.2008
al
Direcþiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului ºi
Lucrãri Publice;
- Raportul nr.1228 din 18.02. 2008 al
Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, agriculturã ºi dezvoltare regionalã;

În conformitate cu:
- prevederile art.91 alin.(3) lit. f) din Legea
administraþiei publice locale nr. 215/2001,
republicatã;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind
finanþele publice locale, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea
administraþiei publice locale nr.215/2001,
republicatã,

H O T Ã R Ã ª T E:
Art.1 Se aprobã Studiul de Fezabilitate
pentru obiectivul de investiþii ,,Centrul
rezidenþial pentru 24 de persoane vârstnice”,
comuna Balaciu, judeþul Ialomiþa, ºi a
principalilor indicatori tehnico – economici:
- valoare totalã a investiþiei: 1.590.339 lei ;
din care C + M:
1.346.841 lei ;
- eºalonarea investiþiei :
anul I:
344.000 lei
anul II : 1.246.339 lei
- suprafaþa construitã desfãºuratã: 575 mp

- preþ unitar mediu de investiþie:
550 Euro / lei/mp (fãrã T.V.A)
- durata de realizare a investiþiei:
18 luni
Art. 2 Prezenta hotãrâre va fi comunicatã,
prin grija Direcþiei Coordonare Organizare,
Direcþiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului ºi
Lucrãri Publice ,Direcþiei Buget Finanþe ºi
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Ialomiþa, spre aduce la
îndeplinire .

PRESEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCA
Contrasemneazã,
Secretarul judeþului
Constantin STOENESCU

Nr. 9
Adoptata la Slobozia
Astazi, 25.02.2008

Documentaþia se poate studia la sediul Consiliului Judeþean Ialomiþa
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HOTÃRÂR E
privind aprobarea documentaþiei tehnico - economicã
(SF + PT + DE) ºi a principalilor indicatori tehnico - economici
pentru obiectivul de investiþii
,, Reabilitare ºi punere în valoare a zonei de interes arheologic
prioritar – Oraºul de Floci - bazã de cercetare ºi expunere muzealã”
Preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 1079 din
13.02.2008 a Preºedintelui Consiliului Judeþean
Ialomiþa.
Examinând:
- Raportul nr.1078 din 13.02.2008
al
Direcþiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului
ºi Lucrãri Publice;
- Raportul nr. 1229 din 18.02.2008 al
Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, agriculturã ºi dezvoltare regionalã;

În conformitate cu:
- prevederile art.91 alin.3 lit.f) din Legea
administraþiei publice locale nr. 215/2001,
republicatã;
- prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind
finanþele publice locale, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
În temeiul art.97 alin. (1) din Legea
administraþiei publice locale nr.215/2001,
republicatã,

H O T Ã R Ã ª T E:
Art.1 Se aprobã documentaþia tehnico economicã (SF + PT + DE) pentru obiectivul de
investiþii ,,Reabilitare ºi punere în valoare a
zonei de interes arheologic prioritar – Oraºul de
Floci - bazã de cercetare ºi expunere muzealã” ºi
a principalilor indicatori tehnico – economici:
- valoare totalã:
899.637,20 lei
din care: C+M:
847.245,19 lei
- eºalonarea investiþiei :
Anul I:
360.000,00 lei
Anul II:
539.637,20 lei

- durata de realizare:
13 luni
- suprafaþa construitã la sol:
265,07 mp
- suprafaþa construitã desfãºuratã: 423,71 mp
Art.2 Prevederile prezentei hotãrâri vor fi
aduse la îndeplinire de cãtre Direcþia Urbanism,
Amenajarea Teritoriului ºi Lucrãri Publice,
Direcþia Buget Finanþe ºi va fi comunicatã
Muzeului Judeþean Ialomiþa prin grija Direcþiei
Coordonare Organizare.

PRESEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCA
Contrasemneazã,
Secretarul judeþului
Constantin STOENESCU

Nr. 10
Adoptata la Slobozia
Astazi, 25.02.2008

Documentaþia se poate studia la sediul Consiliului Judeþean Ialomiþa
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HOTARÂR E
privind aprobarea documentatiei tehnico – economica si a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Reparatii capitale sarpanta Muzeul Judetean Ialomita“
Consiliul Judetean Ialomita,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1076 din 13.02.
2008 a Presedintelui Consiliului Judetean
Ialomita;
Examinând:
- Raportul nr.1061 din 12.02.2008
al
Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului si
Lucrari Publice;
- Raportul nr.1230 din 18.02. 2007 al
Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, agricultura si dezvoltare regionala;

- Raportul nr.1186 din 18.02.2008 al
Comisiei pentru cultura, culte, tineret, sport,
colaborare cu societatea civila si relatii externe;
În conformitate cu:
- prevederile art.91 alin.(3) lit. f) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata,

H O T Ã R Ã ª T E:
Art.1 Se aproba documentatia tehnico economica pentru obiectivul de investitii
,,Reparatii capitale sarpanta Muzeul Judetean
Ialomita'' si a principalilor indicatori tehnico –
economici:
- valoare totala a investitiei: 357.219,80 lei;
din care C + M:
311.619,22 lei
- esalonarea investitiei :
Anul I: 357.219,80 lei
- suprafata acoperis :
960 mp

- suprafata învelitoare :
- durata de realizare a investitiei:

1.200 mp
4 luni

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi comunicata,
prin grija Directiei Coordonare Organizare,
Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului si
Lucrari Publice, Directiei Buget Finante si
Muzeului Judetean Ialomita, spre aducere la
îndeplinire .

PRESEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCA
Contrasemneazã,
Secretarul judeþului
Constantin STOENESCU

Nr. 11
Adoptata la Slobozia
Astazi, 25.02.2008

Documentaþia se poate studia la sediul Consiliului Judeþean Ialomiþa
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HOTARÂRE
privind aprobarea asocierii judetului Ialomita cu comuna
Armasesti, judetul Ialomita pentru realizarea proiectului ”
Reabilitare sistem de încalzire centralizata la Grupul Scolar
”IORDACHE ZOSSIMA” din comuna Armasesti judetul Ialomita”
Consiliul Judeþean Ialomiþa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.948 din 08.02.2008
a Preºedintelui Consiliului Judeþean Ialomiþa;
- Hotãrârea nr.4 din 30.01.2008 a Consiliului
Local al comunei Armãºeºti;
Examinând :
- Raportul nr. 897 din 06. 02. 2008 al
Direcþiei Buget Finanþe;
- Raportul nr.337 din 26.01.2008 al Direcþiei
Coordonare Organizare;
- Raportul nr.1232 din 18.02.2008 al
Comisiei economico-financiarã, protecþia
mediului ºi turism;
- Raportul nr. 1193 din 18.02 .2008 al
Comisiei juridice ºi de disciplinã;

- Raportul nr.1255 din 19.02.2008
al
Comisiei pentru învãþãmânt, muncã, sãnãtate,
familie ºi asistenþã socialã.
În conformitate cu:
- prevederile art. 10, art.36 alin.7 lit.a, art.91
alin.5 lit.a pct.1 ºi alin.6 lit.a din Legea
administraþiei publice locale nr.215/2001,
republicatã;
- prevederile art.35 alin.1 din Legea
finanþelor publice locale nr.273/2006, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
În temeiul art.97
alin.1 din Legea
nr.215/2001, privind administraþia publicã
localã , republicatã,

H O TARAS T E
Art.1 Se aprobã asocierea Judeþului Ialomiþa
cu comuna Armãºeºti - judeþul Ialomiþa în
vederea realizãrii proiectului ” Reabilitare
sistem de încãlzire centralizatã la Grupul
ªcolar ”IORDACHE ZOSSIMA” din
comuna Armãºeºti, judeþul Ialomiþa”

d) în cazul neîndeplinirii obiectului principal
al asocierii, respectiv neexecutarea proiectului
din vina consiliului local Armãºeºti, acesta va fi
obligat la restituirea valorii contribuþiei în
asociere.
(3) Limitele mandatului prevãzute la
alineatul precedent sunt obligatorii pentru
preºedintele consiliului judeþean ºi nu pot fi
depãºite sau încãlcate cu prilejul negocierii ºi
semnãrii contractului de asociere.

Art.2 (1) Se mandateazã preºedintele
Consiliului Judeþean Ialomiþa sã negocieze
condiþiile de asociere ºi sã semneze în numele ºi
pe seama judeþului Ialomiþa contractul cadru de
asociere prevãzut în anexã, care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Limitele mandatului încredinþat
preºedintelui consiliului judeþean conform
alin.1 sunt urmãtoarele:
a) valoarea contribuþiei judeþului Ialomiþa în
cadrul asocierii este de pânã la 250 mii lei;
b) durata asocierii sã fie egalã cu durata
realizãrii ºi executãrii proiectului;
c) modificarea contractului prin act adiþional
poate opera numai în situaþia întârzierii
executãrii proiectului din cauza lipsei resurselor
financiare la nivelul consiliului local Armãºeºti.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotãrâri se încredinþeazã domnul Vasile Silvian
Ciupercã preºedintele Consiliului Judeþean
Ialomiþa:
Secretarul judeþului va comunica
hotãrârea la:
- Instituþia Prefectului Ialomiþa;
- Preºedintele Consiliului Ialomiþa;
- Consiliul local al comunei Armãºeºti –
judeþul Ialomiþa;
- Direcþiile de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean
Ialomiþa.

PRESEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCA
Nr. 12
Adoptata la Slobozia
Astazi, 25.02.2008
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Contrasemneazã,
Secretarul judeþului
Constantin STOENESCU

Anexã
la HCJ nr.12 din 25.02.2008

CONTRACT DE ASOCIERE
încheiat astãzi_______2008

În temeiul prevederilor art.36 alin.7 lit.a, art.91 alin.5 lit.a pct.1 ºi alin.6 lit.a din Legea
administraþiei publice locale nr.215/2001, republicatã;
Având în vedere prevederile Hotãrârii Consiliului Judeþean Ialomiþa nr.12 din 25.02.2008 ºi
Hotãrârii Consiliului local Armãºeºti nr.4 din 30.01.2008 s-a încheiat prezentul CONTRACT DE
ASOCIERE între:
Art.1. Pãrþile contractului
1.1. Judeþul Ialomiþa cu sediul administrativ în municipiul Slobozia, b-dul Matei Basarab nr.29,
temporar în b-dul Unirii nr.4 reprezentat legal de domnul de Vasile Silvian Ciupercã – preºedinte, ºi
1.2. Comuna Armãºeºti – judeþul Ialomiþa – reprezentatã legal de domnul Vasile Ionel – primar.
Art.2 Obiectul prezentului contract de asociere îl constituie realizarea ºi executarea proiectului ”
Reabilitare sistem de încãlzire centralizatã la Grupul ªcolar ”IORDACHE ZOSSIMA” din comuna
Armãºeºti judeþul Ialomiþa”
Art.3 Aportul asociaþilor convenit de pãrþile semnatare ale prezentului contract este urmãtorul:
3.1. Comuna Armãºeºti, prin Consiliul local aduce în asociere o contribuþie de 230.00 lei.
3.2. Judeþul Ialomiþa, prin Consiliul Judeþean Ialomiþa aduce în asociere o contribuþie de
250 mii lei.
Art.4 Durata asocierii
4.1. Durata asocierii ºi implicit a contractului este echivalentã duratei de execuþie a proiectului
pânã la recepþia de terminare a lucrãrilor.
4.2. Prezentul contract poate fi prelungit, prin acordul pãrþilor numai în cazul dovedit de
imposibilitate a finanþãrii de cãtre Consiliul local Armãºeºti.
Art.5 Regimul bunurilor
La sfârºitul asocierii bunurile realizate în cadrul proiectului vor reveni comunei Armãºeºti în
condiþiile regimului juridic al proprietãþii publice.
Art.6. Obligaþiile pãrþilor
6.1.Obligaþiile comunei Armãºeºti
a) sã includã obiectivul nominalizat la art.2 din prezentul contract în lista de investiþii a comunei
pentru anul 2008;
b) sã asigure întocmirea documentaþiei tehnice necesare pentru realizarea proiectului prevãzut la
art.2, în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea
conþinutului-cadru al documentaþiei tehnico-economice aferente investiþiilor publice, precum ºi a
structurii ºi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiþii ºi lucrãri de
intervenþii;
c) sã obþinã certificatul de urbanism, avizele ºi acordurile necesare promovãrii ºi derulãrii
investiþiei;
d) sã asigure cofinanþarea categoriilor de lucrãri prevãzute la art.2 pânã la recepþia finalã a
obiectivului;
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e) sã respecte prevederile Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului. nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziþie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi celelalte prevederi legale,
incidente în domeniu;
f) sã asigure toate informaþiile necesare pentru realizarea obiectului prezentului contract precum
ºi în vederea întocmirii sau revizuirii bugetelor de cheltuieli necesare;
g) sã dispunã ordonanþarea cheltuielilor necesare realizãrii contractului;
h) sã întocmeascã, dupã recepþie, la terminarea lucrãrilor un raport financiar ºi tehnic ºi sã-l
prezinte Consiliului Judeþean Ialomiþa.
6.2.Obligaþiile judeþului Ialomiþa
a) sã participe, cu 2 reprezentanþi, în cadrul comisiei constituitã în vederea efectuãrii achiziþiilor
necesare derulãrii serviciilor de prestare ºi execuþie a lucrãrilor, alcãtuitã din reprezentanþii
Consiliului local Armãºeºti ºi ai Consiliului Judeþean Ialomiþa;
b) sã contribuie la proiect cu suma de 250 mii lei;
c) sã vireze sumele aferente contribuþiei stabilite prin hotãrâre a consiliului judeþean, dupã
aprobarea documentaþiei tehnice, conform prevederilor Legii 273/2006 privind finanþele publice
locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
d) sã verifice modul de utilizare a sumelor alocate de Consiliul Judeþean Ialomiþa prin
reprezentanþii sãi.
Art.7 Rãspunderea pãrþilor
În cazul în care unul dintre asociaþi nu îºi îndeplineºte obligaþiile stabilite prin prezentul contract,
fapt repercutat în neexecutarea obiectivului asocierii, partea în culpã se obligã sã repare prejudiciile
cauzate celuilalt asociat prin restituirea integralã a aportului în asociere.
Art.8 Încetarea contractului de asociere
- la data realizãrii proiectului
- prin reziliere unilateralã aprobatã prin hotãrâre de autoritatea lezatã în cazurile prevãzute la
art.7.
Art.9 Forþã majorã
9.1 Forþa majorã exonereazã pãrþile contractante de îndeplinirea obligaþiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatã perioada în care acesta acþioneazã.
9.2. Prin forþã majorã se înþelege un eveniment independent de voinþa pãrþilor, imprevizibil ºi
insurmontabil , apãrut dupã încheierea contractului ºi care împiedicã pãrþile sã execute total sau
parþial, obligaþiile asumate prin prezentul contract;
9.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendatã pe perioada de acþiune a forþei majore, dar fãrã a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pãrþilor pânã la apariþia acesteia;
9.4. Partea contractantã care invocã forþa majorã are obligaþia de a notifica celeilalte pãrþi, în
termen de 5 zile despre apariþia acesteia ºi în termen de 10 zile sã trimitã acesteia dovada cazului de
forþã majorã, eliberatã de autoritatea competentã;
9.5. Partea contractantã care invocã forþa majorã are obligaþia de a lua orice mãsurã legalã care îi
stã la dispoziþie pentru limitarea consecinþei acesteia;
9.6. Partea contractantã care invocã forþa majorã are obligaþia de a comunica celeilalte pãrþi
încetarea cazului de forþã majorã, în termen de 5 zile de la încetare;
9.7. Dacã forþa majorã acþioneazã sau se estimeazã cã va acþiona o perioadã mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sã notifice celeilalte pãrþi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fãrã ca vreuna dintre pãrþi sã poatã pretinde celeilalte daune – interese.
Art.10 Notificãri
10.1. Comunicãrile dintre pãrþile prezentului contract se vor face la sediul precizat la art.1;
10.2. În cazul comunicãrilor efectuate prin poºtã, acestea vor fi transmise prin scrisoare
recomandatã, cu confirmare de primire, considerându-se primitã la data menþionatã pe aceastã
confirmare;
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10.3. Notificãrile transmise prin fax sau poºtã electronicã se considerã primite în prima zi
lucrãtoare dupã ce au fost expediate;
10.4. Comunicãrile verbale nu sunt luate în considerare de nici una din pãrþi dacã nu sunt
confirmate prin una din modalitãþile prevãzute în prezentul articol.
Art.11 Litigii
11.1. Pãrþile convin ca toate neînþelegerile privind validitatea prezentului contract de asociere sau
cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sã fie soluþionate pe cale amiabilã;
11.2. În caz contrar, litigiile vor fi deduse spre soluþionare instanþelor judecãtoreºti competente.
Art.12 Clauze finale
Prezentul contract se poate modifica ºi/sau completa cu prevederi specifice, conform acordului
pãrþilor semnatare, sub condiþia ca acestea sã fie conforme cu obligaþiile asumate de cele douã
autoritãþi deliberative, cu celelalte clauze ale contractului precum ºi cu legislaþia în vigoare.
Prezentul contract a fost încheiat ºi semnat într-un numãr de 3(trei) exemplare, egal autentice ºi
cu aceeaºi valoare juridicã, câte unul pentru fiecare parte.
PREªEDINTE,
Prof.Vasile Silvian Ciupercã

PRIMAR,
Vasile Ionel

Vizat,
Compartiment juridic
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HOTÃRÂRE
privind aprobarea implementãrii proiectului
„ Acte de identitate ºi stare civilã pentru cetãþenii români de etnie
romã ”, în cadrul Programului PHARE RO 2005/017 - 553.01.01.40
,,Accelerarea implementãrii strategiei naþionale pentru
îmbunãtãþirea situaþiei romilor''
Consiliul Judetean Ialomita,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.880 din 06.02.2008
a Preºedintelui Consiliului Judeþean Ialomiþa;
- Scrisoarea nr. OPCP 891213/23.11.2007 a
Ministerului Economiei ºi Finanþelor – Oficiul
de Plãþi ºi Contractare PHARE prin care se
comunicã Direcþiei Judeþene de Evidenþã a
Persoanelor Ialomiþa, acordarea unui grant în
valoare maximã de 31.500 euro reprezentând
90% din totalul costurilor eligibile ale
proiectului „ Acte de identitate ºi stare civilã
pentru cetãþenii români de etnie romã ” în cadrul
Programului PHARE
RO 2005/ 017553.01.01.40 ,,Accelerarea implementãrii
strategiei naþionale pentru îmbunãtãþirea
situaþiei romilor'';
- Declaraþiile de parteneriat în cadrul
proiectului ºi de cofinanþare a acestuia ale
Consiliilor Locale al municipiilor Slobozia,
Urziceni, Feteºti, Consiliilor
Locale ale
oraºelor Þãndãrei, Cãzãneºti, Consiliilor Locale
ale comunelor Bãrbuleºti, Bãrcãneºti,
Borduºani, Borãneºti, Ion Roatã, Manasia,
Moviliþa, Sineºti ºi Traian, precum ºi declaraþia
de parteneriat a Organizaþiei ,, Dreptate ºi
Frãþie'' privind implementarea proiectului „
Acte de identitate ºi stare civilã pentru cetãþenii

români de etnie romã”, în cadrul Programului
PHARE
RO 2005/017-553.01.01.40
,,Accelerarea implementãrii strategiei naþionale
pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor''
Examinând:
- Raportul nr. 4183 din 04.12.2007 al
Direcþiei Judeþene de Evidenþã a Persoanelor
Ialomiþa;
- Raportul nr. 879 din 06.02.2008 al Direcþiei
Coordonare Organizare;
- Raportul nr.963 din 08.02.2008 al Direcþiei
Buget Finanþe;
- Raportul nr.1194 din
18.02.2008 al
Comisiei juridice ºi de disciplinã;
- Raportul nr.1233 din 18.02. 2008 al
Comisiei economico - financiarã, protecþia
mediului ºi turism;
În conformitate cu:
- prevederile art.91 alin.(1) lit. b) ºi alin. (3)
lit. d) din Legea administraþiei publice locale nr.
215/2001, republicatã;
- prevederile art.20, 25, 26 alin.(9) din Legea
finanþelor publice locale nr. 273/2006, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea
administraþiei publice locale nr.215/2001,
republicatã,

H O TARAS T E
Art. 1 Se aprobã parteneriatul dintre Direcþia
Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor Ialomiþa ºi
Consiliile Locale ale municipiilor Slobozia,
Urziceni, Feteºti, Consiliile locale ale oraºelor
Þãndãrei, Cãzãneºti, Consiliile locale ale
comunelor Bãrbuleºti, Bãrcãneºti, Borduºani,
Borãneºti, Ion Roatã, Manasia, Moviliþa,
Sineºti,Traian ºi Organizaþia ,, Dreptate ºi
Frãþie'' Slobozia, în vederea implementãrii
proiectului „ Acte de identitate ºi stare civilã
pentru cetãþenii români de etnie romã ”, în
cadrul Programului PHARE RO 2005/017553.01.01.40 ,,Accelerarea implementãrii

strategiei naþionale pentru îmbunãtãþirea
situaþiei romilor'', potrivit declaraþiilor de
parteneriat ºi cofinanþare cuprinse în anexele 1
„a” – 1 „o”.
Art. 2 Se aprobã implementarea proiectului „
Acte de identitate ºi stare civilã pentru cetãþenii
români de etnie romã ”, în cadrul Programului
PHARE RO 2005/017-553.01.01.40
,,Accelerarea implementãrii strategiei naþionale
pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor'', de cãtre
Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor
Ialomiþa în parteneriat cu Consiliile Locale ale
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municipiilor Slobozia, Urziceni, Feteºti,
Consiliile
locale ale oraºelor Þãndãrei,
Cãzãneºti, Consiliile locale ale comunelor
Bãrbuleºti, Bãrcãneºti, Borduºani, Borãneºti,
Ion Roatã, Manasia, Moviliþa, Sineºti ºi Traian
ºi Organizaþia ,, Dreptate ºi Frãþie'' Slobozia.

R O 2005/017-553.01.01.40 ,,Accelerarea
implementarii strategiei nationale pentru
îmbunatatirea situatiei romilor'',, în valoare
totala de 35000 euro, costuri eligibile, din care
31.500 euro grant si 3500 euro contributie
financiara a consiliilor locale partenerei,
conform anexei nr.3.

Art.3 Se aproba „Contractul de finantare
nerambursabila – Actiuni externe ale
Comunitatii Europene – PHARE 2005/017553.01.01.40” încheiat între Oficiul de Plati
PHARE din cadrul Ministerului Economiei si
Finantelor si Directia Judeteana de Evidenta a
Persoanelor Ialomita, conform anexei nr.2.

Art.5 Anexele 1”a” – 1”o”, 2 si 3 fac parte
integranta din prezenta hotarâre.
Art.6 Prezenta hotarâre va fi comunicata
,prin grija secretarului judetului , spre ducere la
îndeplinire, Directiei Judetene de Evidenta a
Persoanelor Ialomita si Directiei Buget Finante
din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Ialomita si spre luare la
cunostinta , consiliilor locale partenere.

Art.4 Se aproba bugetul proiectului „Acte de
identitate si stare civila pentru cetatenii români
de etnie roma ”, în cadrul Programului PHARE

PRESEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCA

Contrasemneazã,
Secretarul judeþului
Constantin STOENESCU

Nr. 13
Adoptata la Slobozia
Astazi, 25.02.2008

Documentaþia se poate studia la sediul Consiliului Judeþean Ialomiþa
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HOTARÂRE
privind aprobarea majorarii capitalului social al
S.C. „DRUMURI SI PODURI” S.A. Ialomita
Consiliul Judeþean Ialomiþa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1033 din 12.02.
2008 a Preºedintelui Consiliului Judeþean
Ialomiþa;
- Hotãrârea nr.14 din 12.12.2007 privind
aprobarea programului de investiþii prevãzut a
se realiza din surse proprii, credite bancare sau
leasing, pentru anul 2008, adoptatã de Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor a S.C.
„Drumuri ºi Poduri” S.A.
Examinând :
- Raportul nr.950 din 08. 02. 2008 al Direcþiei
Buget Finanþe;
- Raportul nr.10235 din 18.02.2008 al
Comisiei economico-financiarã, protecþia
mediului ºi turism;

- Raportul nr.1196 din 18.02.2008 al
Comisiei juridice ºi de disciplinã;
În conformitate cu:
- prevederile art. 17 ºi art. 91 alin.1 lit.a ºi
alin.2 lit.d din Legea administraþiei publice
locale nr.215/2001, republicatã;
- prevederile art.113 lit.f ºi art.210 alin.1 din
Legea nr.31/1990 privind societãþile
comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
- prevederile art.35 alin.2 din Legea
finanþelor publice locale nr.273/2006, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare
În temeiul art.97
alin.1 din Legea
nr.215/2001, privind administraþia publicã
localã , republicatã,

H O TARAS T E
Art.1 Se aprobã majorarea capitalului
subscris ºi vãrsat al S.C. „Drumuri ºi Poduri”
S.A. Ialomiþa cu un aport în numerar de
1.500.000 lei, prin emisiunea unui numãr de
600.000 acþiuni cu valoare nominalã de 2,5 lei.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotãrâri se încredinþeazã
preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa prin
Direcþia Buget Finanþe din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului judeþean.
Prin grija secretarului judeþului hotãrârea se
comunicã la:
- Instituþia Prefectului judeþului Ialomiþa;
- Preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa;
- Conducerii S.C. „Drumuri ºi Poduri” S.A.
Ialomiþa;
- Direcþiei Buget – Finanþe din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean
Ialomiþa;
- Direcþiei Patrimoniu ºi Achiziþii din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean
Ialomiþa.

Art.2 Capitalul social subscris ºi vãrsat al
S.C.”Drumuri ºi Poduri” S.A. Ialomiþa se
majoreazã de la 1.064.705 lei la 2.564.705 lei,
iar numãrul acþiunilor deþinute integral de
judeþul Ialomiþa de la 425.882 la 1.025.882.
Art.3 Se mandateazã directorul
S.C.”Drumuri ºi Poduri” S.A. Ialomiþa sã
întocmeascã documentele necesare ºi sã
semneze toate actele privind majorarea
capitalului societãþii la Oficiul Registrului
Comerþului Ialomiþa.

PRESEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCA
Contrasemneazã,
Secretarul judeþului
Constantin STOENESCU
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HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetului propriu al judeþului Ialomiþa,
pe anul 2008
Consiliul Judeþean Ialomiþa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.790 din 04.02.2008 a
Preºedintelui Consiliului Judeþean Ialomiþa;
Examinând:
- Raportul comun nr. 791/04.02.2008 al Direcþiei
Buget Finanþe ºi Direcþiei Urbanism, Amenajarea
Teritoriului ºi Lucrãri Publice ;
- Raportul nr.1234 din 18.02.2008 al Comisiei
economico-financiarã, protecþia mediului si turism;
- Raportul nr. 1231 din 18.02.2008 al Comisiei
pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
agriculturã, ºi dezvoltare regionalã;
- Raportul nr.1195 din 18.02.2008 al Comisiei
juridice ºi de disciplinã;
- Raportul nr.1187 din 18.02.2008 al Comisiei
pentru culturã, culte, tineret, sport,colaborare cu
societatea civilã ºi relaþii externe;
- Raportul nr.1256 din 19.02.2008 al Comisiei
pentru învãþãmânt, muncã, sãnãtate, familie ºi
asistenþã socialã;

În conformitate cu:
- prevederile art.91 alin.1 lit.b, alin.3 lit.a ºi
art.104 alin.4 lit.b din Legea nr. 215/2001 a
administraþiei publice locale, republicatã;
- prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind
finanþele publice locale, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
- prevederile Legii privind bugetul de stat pentru
anul 2008, nr. 388/ 2007;
- adresa Direcþiei de Muncã ºi Protecþie Socialã
Ialomiþa nr.1279/10.01.2008 cu privire la sumele
alocate pentru finanþarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap;
- precizãrile Ministerului Finanþelor Publice
nr.124167/03.01.2008 cu privire la adoptarea
bugetelor locale.
În temeiul art.97 alin.1 din Legea administraþiei
publice locale nr.215/2001, republicatã,

HOTÃRAªTE
Art. 1 Se aprobã bugetul propriu al judeþului
Ialomiþa pe anul 2008, pe capitole, subcapitole,
titluri, articole, alineate ºi anexe, cu un buget local în
sumã de 80.564 mii lei la venituri ºi cheltuieli,
potrivit anexelor nr.1 - 9 care fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

- Modernizare D.J. 212 Mihail Kogãlniceanu –
DN2A Þãndãrei – Feteºti – etapa III km (83+075105+915) – 800 mii lei;
Art.3 Se aprobã utilizarea temporarã a fondului
de rulment pentru acoperirea golurilor de casã
provenite din decalaje între veniturile ºi cheltuielile
anului 2008.

Art. 2. Se aprobã utilizarea sumei de 10.803 mii
lei din fondul de rulment pentru finanþarea unor
obiective de investiþii:
- Consolidare Palat administrativ al judeþului
Ialomiþa – 280 mii lei;
- Modernizare salã spectacole – 2.529 mii lei;
- Reabilitare termicã Spitalul de Urgenþã
Slobozia–lucrãri tâmplãrie – 611 mii lei;
- Reabilitare termicã Spitalul de Urgenþã
Slobozia–consolidare structurã – 743 mii lei;
- Amenajare ºi extindere unitate de primire
urgente – 700 mii lei;
- Reabilitarea ºi modernizarea D.J.212 Feteºti –
Þãndãrei – etapa I km (100+915-105+915) ºi km
(76+900-83+075) – 3.480 mii lei;
- Modernizare pasaj (pod) peste calea feratã
Slobozia – Ciulniþa – 1.660 mii lei;

Art.4 (1) Se aprobã repartizarea unor transferuri în
sumã de 350 mii lei pentru susþinerea cultelor
religioase ale judeþului Ialomiþa.
(2) Suma prevãzutã la alin.1 va fi alocatã într-o
singurã tranºã Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor,
pentru completarea fondurilor necesare realizãrii
lucrãrilor de picturã la Catedrala Episcopiei ºi a
lucrãrilor de reparaþii ºi întreþinere, pe baza unui
memoriu justificativ întemeiat ºi fundamentat în
condiþiile legii.
Art.5 Punerea în aplicare a dispoziþiilor prezentei
hotãrâri este asiguratã de preºedintele Consiliului
Judeþean Ialomiþa ºi va fi comunicatã prin grija
secretarului judeþului direcþiilor de specialitate ºi
instituþiilor implicate.

PRESEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCA
Contrasemneazã,
Secretarul judeþului
Constantin STOENESCU
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