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H O T Ă R Â R E  
 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Centrul Județean de  

Excelență Ialomița în vederea realizării în comun a concursului județean  
cu participare națională ,,Universul Științelor”   

 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 12017/2021 - V din 19.05.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - adresa  nr. 351  din 14.05.2021 a Centrului Județean de Excelență Ialomița; 
           - Raportul de specialitate nr. 12050/2021 - R din 19.05.2021 al Direcţiei 
Coordonare Organizare; 
           - Avizul  nr. 12581/2021 - T din 26.05.2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 
 - Avizul nr. 12456/2021 - J din 25.05.2021 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Avizul nr. 12437/2021 - P din 25.05.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. a) şi alin. (7) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - art. 99 alin. (3^1) din Legea educației nr. 1/2011 cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Centrul Județean de Excelență 
Ialomița în vederea realizării în comun a concursului județean cu participare națională 
,,Universul Științelor”  . 
 
 Art.2 (1) Se aprobă Contractul de asociere al Judeţului Ialomiţa cu Centrul 
Județean de Excelență Ialomița în vederea realizării în comun a concursului menţionat la 
art. 1, în forma şi conţinutul prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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 (2) Se aprobă asigurarea resurselor umane, materiale și financiare din partea 
Județului Ialomița pentru asigurarea transportului în vederea realizării unei excursii cu 
elevii participanți la concursul ,,Universul Științelor”, Ediția I, din cadrul Centrului 
Județean de Excelență Ialomița. 
  
 Art. 3 Se împuterniceşte domnul Marian Pavel,  Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, să semneze Contractul de asociere menţionat la art. 2 alin. (1) al prezentei 
hotărâri. 
 
 Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art. 5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, direcțiilor implicate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Centrului Județean de 
Excelență Ialomița spre ducere la îndeplinire, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 
         PREŞEDINTE,  

                                                  Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                          Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                              ADRIAN ROBERT IONESCU    
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