
Cod FP -07-06,  ed. 2, vers. 1 

                                                                                   

 

 
H O T Ă R Â R E   

privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele  
ce deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al  

instituţiilor și serviciilor publice de interes judeţean aflate sub autoritatea sa  

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 19287/2021-J din 11.08.2021 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.121 din 17.12.2015 privind stabilirea 
consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi al instituţiilor publice de interes judeţean aflate sub autoritatea sa, cu  
modificările și completările ulterioare; 
 - adresa  nr. 1028 din 07.07.2021 a Muzeului Judeţean Ialomiţa; 
 - adresa  nr. 1146 din 09.07.2021 a Muzeului Național al Agriculturii; 
 - adresa nr. 12848 din 12.07.2021 a Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomiţa; 
 - adresa nr. 192 din 09.07.2021 a Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi - Târg 
Ialomiţa; 
 - adresa  nr. 278 din 08.07.2021 a Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița; 
 -adresa nr. 569 din 08.07.2021 a Centrului Judeţean pentru Conservarea si Promovarea 
Culturii Tradiţionale Ialomiţa; 
 - adresa nr. 851 din 07.07.2021 a Bibliotecii Judeţene ”Ştefan Bănulescu” Ialomiţa; 
 - adresa  nr. A-1563 din 08.07.2021 a Centrului Militar Judeţean Ialomiţa; 
 - adresa nr. 3314699 din 09.07.2021 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
”Barbu Catargiu” Ialomiţa; 
 - adresa nr. 4038 din 07.07.2021 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa; 
 - adresa nr. R1 8852 din 08.07.2021 a Spitalului Județean de Urgență Slobozia; 
 - Raportul de specialitate nr. 19319/2021-Z din 11.08.2021 al Direcţiei Achiziţii şi 
Patrimoniu; 
 - Avizul nr. 20427/2021 – J din 26.08.2021 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 
 - Avizul nr. 20573/2021 – P din 27.08.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



Cod FP -07-06,  ed. 2, vers. 1 

 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021, 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 constituirea parcului auto al Consiliului Județean Ialomița necesar 
pentru activități specifice format dintr-un număr de 8(opt) autoturisme, o autoutilitară, un 
microbuz și un autocar.  
   

Art.2 Se stabilește consumul de carburant pentru autovehiculele ce deservesc parcul 
auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa și al instituţiilor și serviciilor publice de interes judeţean 
aflate sub autoritatea sa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   

Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de 01.09.2021, 
data la care se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 121 din 17.12.2015 privind 
stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al instituţiilor publice de interes judeţean aflate sub 
autoritatea sa, cu  modificările și completările ulterioare. 
 
 Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica direcţiilor din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiilor și serviciilor  publice 
de interes judeţean prevăzute în anexă, spre ducere la îndeplinire, și spre știință Instituției 
Prefectului – Județul Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 
PREŞEDINTE 

MARIAN PAVEL 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretarul general al judeţului Ialomiţa 

ADRIAN ROBERT IONESCU 
 

 
 
 
 
 

Nr.  142                                                                                                                                                                                                                                                Rd./Oc 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                                         HAM 
Astăzi  30.08.2021                                                                                                                                                                                                                           2ex 


