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PROJECT DE HOTA.RA.RE ,{{, 
privind aprobarea acordl\rii unor premii din bugetul judetului veteranilor de razbo! 

cu domiciliul pe raza judetului Ialomita 

Consiliul Judetean Ialornita, 
A vand in vedere: I /. 
- Referatul de aprobare nr. l�J/1J.p,no� /itJ.II �a?al Presedintelui Consiliului Judetean Ialornita, 
Exarninand: r r I j 

Raportul de specialitate nr. �536£) f;zo?P-G J<a fl. 2Pw al Directiei Coordonare 
Organizare; I / 

- Avizul nr. al Comisiei juridice, de disciplina, drepturi, obligatii 
§i incompatibilitati; 

- Avizul nr. al Comisiei pentru invatarnant, cultura, culte, 
tineret, colaborare cu societatea civila si relatii exteme; 

- Avizul nr. al Comisiei pentru munca, sanatate, asistenta 
socials si farnilie; 
-Avizul nr. � al Comisiei economico-financiare si agricultura; 

in conformitate cu : 
- prevederile art. 3 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modlficarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 108 - 1 10  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu rnodificarile �i 

completarile ulterioare; 
- prevederile art. 5 si art.6 alin.(l) din Legea nr. 91/2018 privind Centenarul Razboiului pentru 

lntregirea Nearnului �i Centenarul Marii Uniri; 
- prevederile art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (]) lit. f) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modiflcarile §i completarile ulterioare, 
k temeiul art. 196 alin. (]) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare, 

HOTA.RA.�TE: 

Art.I Se aprobll acordarea unor premii din bugetul judetului, veteranilor de razboi cu domiciliul 
pe raza judetului Ialornita, 1n cuantum de 1.500 de lei net/persoana, 

Art.2 Veteranii de razboi beneficiaza de drepturile prevllzute de prezenta hotarare daca la data 
adoptarii au domiciliul pe raza judetului Ialornita, pe baza actului de identitate si a legitimatiei de veteran 
de razboi, 

Art.3 Se aproba efectuarea pla\ii sumelor necesare ducerii la indeplinire a prevederilor articolului 
I al prezentei hotarar! din bugetul judetului pe anul 2020. 
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Art.4 Prezenta hotarare devine obligatorie si produceefecte de la data comunicarii, 

Art.5 Prin grija Secretarului Judetului Ialomita, prezenta hotarare se va comunica directiilor de 
specialitate implicate din cadrul Consiliului Judetean Ialomita, Institutiei Prefectului - Judetul Ialomita, 
urmand sit fie publicata pe site-ul Consiliului Judetean Ialornita sectiunea Monitorul Oficial al judetului, 

PRESEDINTE, 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judetufui Ialomita 

Adrian-Robert Ionescu 

Rd/Oc 
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REFERATDEAPROBARE 

la proiectul de hotiiriire privind acordarea unor premii din bugetul judetului veteranilor de riizboi cu 
domiciliul pe raza judetului Ialomita 

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune acordarea unor premii veteranilor de 

rdzboi de pe raza judetului Ialomita. 
fn anul 2018 Romania a serbat 100 de ant de la ,, Mare a Uni re" de la 1 Decembrie 1918 

momentul in care s-a format statul national unitar. 
Avand in vedere importanta acestui an ce a marcat un secol de existentii al statului national 

unitar roman, faptul ca prin diferite programe si proiecte administratia publica, atdt la nivel central cat 
st la nivel local, a Jost implicata in organizarea unor evenimente care sii pund in valoare, actul istoric 
infdptuit cu o suta de ani in urmd, Consiliul Jude/eon Ialomita a organizat mai multe evenimente dedicate 
acestei sdrbiitori. 

Printre initiativele institutiei se numdra si aceea de a cinsti veteranii de rdzboi de pe raza 
judetului Ialomita, fiind o modalitate de a onora Jertfele infaptuite pentru fara �i de a evidentia 
contributia acestora la evenimentele care au marcat evolutia statului roman modern. 

Conform prevederilor Legii nr.4411994 privind veteranii de rdzboi, precum si une/e drepturi ale 
invalizilor si vdduvelor de razboi, cu modificarile st completdrile ulterioare au calitatea de veteran de 
rdzboi persoanele care au participat la primul sau al doilea rdzboi mondial in armata romdnd. 

Proiectul de hotdrdre se intemeiazii prin prisma prevederilor art.ti a/in (I) din Legea nr.9 l/2018 
privind Centenarul Riizboiului pentru Intregirea Neamului si Centenarul Marii Uniri conform carora 
,, autoritatile administratiei publice centrale �i locale pot organiza manifestdri, ceremonii si activitati 
legate de Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului si al Marti Uniri. Activitatile din Programul 
national de aniversare a Centenarului var Ji Jinan/ate din bugetele autoritatilor pub/ice si institutiilor 
organizatoare. 

Prin proiectul de hotiirdre se stabilesc conditiile in care Consiliul Judetean Ialomita va acorda 
aceste premii, cuantumul net al acestora, sursa de Jinan/are a acestei actiuni. 

Constatdnd ca sunt indeplinite conditiile de legalitate !ii de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hotdrdrii tn forma �i continutul prezentate in proiect. · 

PRE�EDINA 
MARIAN P ,A VJJ1L 

Redactat, 

lonica Baicoianu 
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RAPORT 

la proiectul de hotiirare privind acordarea unor premii din bugetul j udetului veteranilor de 

riizboi cu domiciliul pe raza judetului Ialomita 

Prin proiectul de hotarare privind acordarea unor premii din bugetul judetului veteranilor de 

razboi cu domiciliul pe raza judetului Ialomita se intentioneaza manifestarea recunoasterii meritelor 

celor cares-au pus in slujba Romaniei in eel de-al doilea razboi mondial. 

Proiectul de hotarsre supus spre aprobare este fundamentat, din punct de vedere legal, de 

dispozitiile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, ale Ordonantei de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile eyi 
completarile ulterioare precum si ale Legii nr.91/2018 privind Centenarul Razboiului pentru 

intregirea Neamului eyi Centenarul Marii Uniri. 
Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile eyi 

completarile ulterioare, creditele bugetare aprobate se utilizeaza pentru finantarea administratiei 
publice locale, programelor, proiectelor, activitatilor, actiunilor, obiectivelor si altele asemenea, 
potrivit scopurilor prevazute in legi eyi alte reglementari, �i vor fi angajate si folosite in stricta 
corelare cu gradul previzionat de incasare a veniturilor bugetare. 

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu rnodificarile �i 
completarile ulterioare instituie consiliului judetean sarcina de a asigura, potrivit competentelor sale 

si in conditiile Jegii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind 

printre altele, serviciile sociale pentru protectia, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor 

persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala, sanatatea, cultura. 

Prin Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr .15/21.02.2020 a fost alocata in bugetul 

judetean suma necesara acestei actiuni luand in considerare faptul ca in conformitate cu situatia 

preliminara la aces! moment in judetul Ialomita sunt mai putin de 50 de veterani de razboi, iar suma 

neta pentru fiecare persoana s-a propus a fi 1.500 de lei. 

Fata· de cele aratate mai sus propunem promovarea proiectului de hotarare in vederea 

analizarii �i adoptarii acestuia. 

Director executiv D.C.O., 
Ionica Baicoianu 


