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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Clubul  Sportiv Olimpia  Slobozia în vederea 

finanțării în comun a sistemului  de comunicaţii  radio,  în benzile  de unde  scurte  şi  
ultrascurte,  în scopul utilizării pentru  activităţile  specifice   de radioamatorism şi 

 pentru  comunicaţii  de interes  public,  în situaţii  de  urgenţă 

 
Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 10095/2020 - A din 20.05.2020 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. 10124/2020 – A din 20.05.2020 al Direcţiei Coordonare 

Organizare; 
- adresa Clubului Sportiv Olimpia Slobozia, înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub 

nr.  6943/2020 –Q din 03.04.2020;  
- adresa nr. 1609367 din 06.05.2020 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu 

Catargiu” al Judeţului Ialomiţa; 
 -protocolul de colaborare încheiat între Federaţia Română de Radioamatorism şi 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 111/24883 din 28.10.2013; 
 - protocolul de colaborare încheiat între Clubul Sportiv Olimpia Slobozia şi Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al Judeţului Ialomiţa  nr. 65/56690 din 25.11.2013; 
 - Avizul nr. 10525/2020 – A din 25.05.2020 al Comisiei economico-financiară, protecţia 
mediului şi turism; 
 - Avizul nr. 10475/2020 - E din 25.05.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități; 

În conformitate cu : 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

        
      Art.1(1)  Se aprobă asocierea Județului Ialomița cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia în vederea 
finanțării în comun a sistemului  de comunicaţii  radio,  în benzile  de unde  scurte  şi ultrascurte,  
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în scopul utilizării pentru  activităţile  specifice   de radioamatorism şi pentru  comunicaţii  de 
interes  public,  în situaţii  de  urgenţă. 

 (2) Se aprobă contribuția județului Ialomița necesară achiziționării echipamentelor 
necesare sistemului menţionat la alin.(1)  în cuantum de 10.000 lei, reprezentând 85% din 
valoarea acestora. 

 
Art.2 Se aprobă Contractul - cadru de asociere, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3 Se împuternicește domnul Victor Moraru, Președintele Consiliului Județean Ialomița, 

să semneze Contractul de asociere menționat la art. 4) şi eventualele acte adiţionale care nu 
presupun alocări financiare suplimentare celor aprobate prin prezenta hotărâre. 

 
Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art. 5 Prin grija Secretarului General al județului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Ialomița, Clubului Sportiv Olimpia și, spre știință, Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al Judeţului Ialomiţa, Federaţiei Române de 
Radioamatorism, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
PREŞEDINTE 

VICTOR MORARU 
                                                                                                      
 
 
 

                                                                                                                  Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Județului Ialomița 

                                                                                                                               Adrian-Robert IONESCU 
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