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PROTECT DE HOTARARE NR.
privind asocierea Judetului Ialomita cu Asociatia Na ţională a Veteranilor de R ăzboi din Rom ănia
Filiala Talomiţa in vederea finanţă rii comun a proiectului privind omagierea cu ocazia Zilei
Nationale a Rom ăniei a veteranilor de r ăzboi cu doiniciliul înjudetul Ialomita
—

Consiliul Judetean Ialomita,
Avănd in vedere:
.2021 a Preşedintelui Consiliului
- Referatul de aprobare nr.
,-A3P03 tigq din
Judetean Ialomita;
Examinând:
- cererea Asociatiei Nationale a Veteranilor de Război din Romănia —Filiala Iaiomiţa, inregistrată
la Consiliul Judetean Ialomita cu nr.27534/2021-T/16.11.2021;
- adresa Casei Judetene de Pensii Ialomita nr.25186/10.11.2021 privind mun ărul veteranilor de pe
raza judetului Ialomita;
al Direetiei Coordonare
- Raportul de specialitate nr, ogy.20.1(4- din
Organizare;
al Comisiei juridice, de diseiplină, drepturi, obligaţii şi
- Avizul nr,
;
ineomp
al Comisiei econornico-financiare şi
- Avizul nr.
agricultură;
al Comisiei pentru invătămănt, cultur ă, eulte,
- Avizul nr.
tineret, colaborare Cu societatea civil ă şi relaţii exteme;
al Comisiei pentru munch', sănătate, asistent ă
- Avizul nr.
socială şi familie;
In conformitate
- prevederile art. 3 alin.(2) şi 35 din Legea nr.273/2006 privind fmantzle publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 108 - 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările
completările ulterioare;
- prevederile art. 87 alin. (5), art. 173 aim. (1) lit. c) şi alin.(7) lit.a) din Ordonanta de Urge* a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr, 57/2019 privind
Codul Administrativ, CU modificările şi completările ulterioare,

V(

HOTĂRA$TE:
Art.1(1) Sc aprob ă asocierea Judetului Ialomita CU Asociatia National ă a Veteranilor de Război
din Romănia —Filiala Ialomita in vederea finant ării in comun a proiectului privind omagierea cu ocazia
Zilei Nationale a Romăniei a veteranilor de război cu domiciliul in judetul Ialomita.
(2) Se aprobă contributia judetului Ialomita necesar ă in vederea acord ării unor premii veteranilor
de război şi a cheltuielilor neeesare acord ării in cuantum de 40.000 lei, reprezent ănd 995 6% din valoarea
proieetului.
Art.2 Se aprobă Contraetul de asoeiere dintre p ărtile mentionate la art.1), prevăzut in anexa care
face parte integrantă din prezenta hot ărare.
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Art.3 Sc imputemiceşte domnul Marian Pavel, Prewdintele Consiliului Judetean Ialomita, s ă
semneze Contractul de asociere mentionat la art. 2).
Ar14 Prezenta bot ărare devine obligatorie şi produce efecte de la data comunic ării.
Art.5 Prin grija Secretarului General al judetului Ialomita, prezenta hot ărare se va comunica, spre
ducere in indeplinire, directiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Asociatiei Nationale a Veteranilor de R ăzboi din Romania —Filiala Ialomita, Institutiei
Prefeetului — Judetul Ialomita, urmand s ă fie publicată pe site-ul Consiliului .Tudetean Ialomita.
PRESEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al judetului Ialotnita,
Adrian-Robert IONESCU
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Anexa
la Hotărdrea CJ Ialomita nr.
JUDETUL IALOMITA
din

Nr.

2021

din

Asociaţia Veteranilor de Război din Romania-Filiala Ialomi ţa
2021

Nr.

din

2021

CONTRACT DE ASOCIERE

Părtile:
JUDETUL IALOMITA, cu sediul in municipiul Slobozia, Plata Revoluţiei nr.1, judetul
Ialomita, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cienet.ro , cod fiscal 4231776, cod IBAN
deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat prin Pre şedintele Consiliului
Judeţean Ialomiţa — domnul Marian Pavel, in calitate de Asociat 1
şi
Asociaţia National ă a Veteranilor de Război din România-Filiala Ialomiţa cu sediul in Slobozia,
, fax
, cod fiscal
judetul Ialomiţa, telefon
, cod IBAN
deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentat ă prin preşedinte —
domnul Aurel Vasilache, in calitate de Asociat 2,
in conformitate cu:
- prevederile art. 3 alin.(2) ş i 35 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 108 - 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 87 Min. (5), art. 173 aim. (1) lit. e) i alin.(7) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare am
convenit, de comun acord, incheierea prezentului Contract de asociere, in următoarele condi ţii:

Art. 1 Ohiectul si seopul contractului de asociere
1.1 Părţile convin s ă se asocieze pentru finantarea in comun a proiectului privind omagierea cu ocazia
Zilei Nationale a Romaniei a veteranilor de război Cu domiciliul in judeţul 1alomita.
1.2 Această asociere Sc caracterizeaz ă prin lipsa personalităţii juridice.
Art. 2 Durata contractului
2.1 Prezentul contract intră in vigoare de la data semnării şi inregistrării lui de arnbele p ărţi.
2.2 Prezentul contract de asociere inceteaz ă la data incheierii actiunii de acordare a premiilor veteranilor
de război.
Art. 3 Contributia partilor
3.1 Pentru acordarea premiilor veteranilor de război, Asociatul 1 va asigura suma de
lei
din bugetul Judeţului Ialomita, jar Asociatul 2 va asigura suma de
lei, reprezentand
contravaloarea diplomelor acordate veteranilor.
1

3.2 Cofinanţarea asigurat ă de Asociatul 1 reprezint ă
maximal.

% din valoarea proiectului si are caracter

Art. 4 Responsabil de proiect
4.1 Părţile asociate, de comun acord, desemneaz ă Asociatul 1 ca responsabil pentru realizarea
obiectului prezentului contract.
4.2 Responsabilul de proiect, prin reprezentantul s ău legal, pre şedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
reprezintă şi acţionează In numele p ărţilor asociate, astfel Inat s ă asigure, in condiţiile prezentului
contract, acordarea premiilor veteranilor de r ăzboi.

Art. 5 Obligatiile p ărtilor
5.1. Asociatul 1 are următoarele obligaţii:
lei, pentru acordarea premiilor veteranilor
5.1.1.se obligă să contribuie Cu suma de
reprezentand valoare premii, cheltuieli necesare acord ării, respectiv cheltuieli transport sau cheltuieli
postale, cheltuieli necesare confec ţionării ramelor pentru diplome;
5.1.2 se obligă sá organizeze acţ iunea de acordare a premiilor/transmiterea acestora dup ă caz, prin post ă
beneficiarilor.
5.2 Asociatul 2 are urm ătoarele obligaţii:
lei, pentru realizarea diplomelor ce vor fi acordate
5.2.1 se obligă să contribuie cu suma de
veteranilor.
5.2.2 să participe hi acţiunea de acordare a premiilor, in m ăsura posibilităfilor.

Art.6 Răspunderea contractual ă
6.1 Prezentul inscris serve şte interesului comun al p ărţilor care se obligă să-1 execute Intoemai şi
Intrutotul cu bună credinţă. Ambele părţi se obligă să urmărească si să se informeze reciproc asupra
derulării acestui contract.
Art.7 Forta major ă
7.1 Forţa majoră exonereaz ă *tile semnatare de indeplinirea obligaţiilor asurnate prin prezentul
contract, pe toat ă perioada in care aceasta ac ţionează. Forţa majoră se constată şi se avizeaz ă in
condifille Legii nr. 335/2007.
7.2 indeplinirea contractului va fi suspendat ă pe perioada de acţiune a forţei majore.
7.3 Partea care invoc ă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte p ărţi, imediat, producerea
acesteia şi de a lua once m ăsuri care II stau la dispoziţie In vederea limitării consecinţelor.
7.4 Dacă fella majoră acţionează sau se estimeaz ă că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare
parte va avea dreptul s ă notifice celeilalte p ărţi incetarea de plin drept a prezentului contract, f ără ca
vreuna din p ărţi să poată pretinde celeilalte daune interese.
7.5 Prevederile clauzelor 7.1-7.4 se aplică In mod corespunzător şi cazului fortuit.

Art.8 Modificarea si completarea contractului. Dispozitii finale
8.1 Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract.
8.2.0rice modificare sau completare a prezentului contract se face prin act adi ţional semnat de
reprezentanţii celor dou ă p ărţi, avand la bază hotărdrile autorit ăţilor deliberative, adoptate cu respectarea
normelor regale In vigoare.
8.3 Once neinţelegeri dintre p ărţi, decurgand din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului
contract de asociere vor fi solu ţionate de părţi pe cale

8.5 Once notificare, cerere sau comunicare cerut ă sau permisă de prezentul contract de asociere se face
in scris şi se depune la sediul partner. in caz de urgent ă, se pot efectua comunic ări prin fax §i e-mail,
care vor fi ulterior confirmate in scris.
Prezentul contract de asociere a fost intocmit in 2 (dou ă) exemplare originale, c ăte un exemplar
pentru fîecare parte semnatar ă.
ASOCIAT 2

ASOCIAT 1
JUDETUL IALOMITA

Asociatia Veteranilor de Razboi din Romania
-Filiala Ialomita
PRE$EDINTE
AUREL VASILACHE

PRE$EDINTELE
CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA
MARIAN PAVEL
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REFE RAT DE APROBARE
la proiectul de hotă ră re privind asocierea Judetului Ialomita cu Asociatia National ă a Veteranilor
de Război din Romania —Filiala Ialomita in vederea finantării in comun a proiectului privind
omagierea cu ocazia Zilei Nationale a Romania a veteranilor de război en domiciliul in judetul
Ialomita

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii plenului Sc propune aprobarea privind asocierii
Judetului Ialomiţa cu Asociaţia National ă Veteranilor de Război din Romania —Filiala Ialomiţa In vederea
finanţării in comun a proiectului privind omagierea cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei a veteranilor de
război din Al Doilea R ăzboi Mondial cu domiciliul in judetul Ialomiţa.
In anul 2018 Romania a serbat 100 de ani de la „Mama Unire" de la 1 Decembrie 1918 momentul
in care s-a format statul national unitar.
Avand in vedere importanta acestui an cc a marcat un secol de existen ţă al statului national unitar
roman, faptul că prin diferite programe i proieete administra ţia publică, atat la nivel central cat şi la nivel
local, a fost implicat ă în organizarea unor evenimente care s ă pună In valoare, actul istoric infăptuit cu o
sută de ani in urmă, Consiliul Judeţean Ialomi ţ a a organizat mai multe evenimente dedicate acestei
sărbători.
Printre iniţiativele instituţiei se numără ş i aceea de a cinsti veteranii de r ăzboi de pe raza jude ţului
Ialomita, fiind o modalitate de a onora jertfele infaptuite pentru ţară şi de a evidentia contribu ţia acestora
la evenimentele care au mareat evolu ţia statului roman modern.
Conform prevederilor Legii nr.44/1994 privind veteranii de r ăzboi, precum şi uncle drepturi ale
invalizilor şi vaduvelor de război, cu modifie ările şi completările ulterioare au calitatea de veteran de
război persoanele care au participat la primul sau al doilea r ăzboi mondial in armata roman ă.
In prezent, in vederea asigur ării continuitătii acestei ac ţiuni, Asociaţia Natională a Veteranilor de
Război din Romania —Filiala Ialomi ţ a, a solicitat prin cererea nr.27534/202I-T/16.11.2021 asocierea cu
Judeţul Ialomiţ a pentru asigurarea cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei a unor premii şi a unor diplome
aniversare veteranilor de r ăzboi.
Din situaţia inaintată de Casa Jude ţeană de Pensii Ialomi ţa rezultă că la niveul judeţului mai sunt
doar 16 veterani de război cu varste intre 93 şi 101 ani.
Tinand cont c ă initiativa acestei actiuni a aparţinut Consiliului Judeţean Ialomita şi avand in
vedere că cinstirea erolilor nearnului este o dovad ă de patriotism propun asoeierea cu Asocia ţia National ă
a Veteranilor de R ăzboi din Romania —Filiala ialomiţ a, urmand ea din bugetul judetului s ă se asigure
valoarea premiilor, suportarea cheltuielilor legate de acordarea acestora (deplas ări, corespondenţă etc) şi
valoarea ramelor pentru diplome, jar din bugetul asocia ţiei vor fu suportate cheltuielile pentru diplomele
aniversare.
Pentru realizarea asocierii, *tile vor incheia un Contract in acest sens, astfel cum este prev ăzat
de prevederile art. 35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi
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completările ulterioare. Prin Contractul de asociere sunt stabilite drepturile şi obligaţille fiecărui asociat,
inclusiv nivelul contribuţiei proprii la realizarea proiectului.
Asocierea este fundamentat ă de prevederile art. 87 aim. (5), art. 173 aim. (1) lit. e) şi alin.(7) lit.a)
din Ordonanţa de Urgeniă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi
complet ările ulterioare,
Constatăncl că sunt indeplinite condi ţiile de necesitate şi de oportunitate, propun Consiliului
Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărarii in forma şi conţinutul prezentate în proiect.

PREFEDINTE
MARIAN PAVEL
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RAPORT
la proiectul de hot ărfire privind asocierea Judetului Ialornita en Asociatia National ă a
Veteranilor de R ăzboi din Rom ănia —Filiala Ialomita in vederea finant ării in eomun a proiectului
privind omagierea cu ocazia Zilei Nationale a Rominiei a veteranilor de rfizboi en domiciliul in
judetul Ialomita

Prin proiectul de hotărare privind asocierea Judetului Ia'Lomita cu Asociatia Nafional ă a
Veteranilor de R ăzboi din Romania Ialomita In vederea finant ării in comun a proiectului privind
omagierea cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei a veteranilor de r ăzboi cu domiciliul in judetul Ialomiţa
se intentionează manifestarea recunoa şterii meritelor celor care s-au pus in slujba Romaniei In cel de-al
doilea război mondial.
Această acţiune a fost demarat ă in anul 2018 cu ocazia Centenarului Romaniei i s-a derulat In
temeiul prevederilor prevederilor art.6 alin.(1) din Legea nr.9172018 privind Centenarul R ăzboiului
pentru intregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri iar in prezent ea urmare a solicit ării Asociatiei
Nationale a Veteranilor de R ăzboi din Romania —Filiala Ialomita, se poate asigura continuitatea sa.
Proiectul de hotărare supus spre aprobare este fundamentat, din punct de vedere legal, de
dispozitiile Legii nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările i completările ulterioare,
ş i ale Ordonanţei de Urgent ă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările i complet ările
ulterioare.
Conform prevederilor Legii nr. 27312006 privind finantele publiee locale, cu modific ările şi
completările ulterioare, creditele bugetare aprobate se utilizeaz ă pentru finanţarea administraţiei publice
locale, programelor, proiectelor, activit ătilor, actiunilor, obiectivelor şi altele asemenea, Autorit ătile
deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucr ări şi servicii publice locale.
Colaborarea on asocierea se realizeaz ă pe baza de contracte de asociere, In care se prev ăd şi sursele de
finantare reprezentand contributia fiec ărei autorităti a administratiei publice locale implicate.
Ordonanta de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările şi cornpletările
ulterioare instituie consiliului judetean posibilitatea de a hot ărl, in conditiile legii, cooperarea sau
asocierea cu persoane juridice romane on str ăine, inclusiv cu parteneri din societatea çivl łă, in vederea
finantdrii şi realizării in comun a unor actiuni, lucr ări, servicii sau proiecte de interes public judetean.
Prin asocierea cu Asociatia National ă a Veteranilor de Război din Romania —Filiala Ialomita, se
intentionează acordarea unor premii celor 16 veterani de r ăzboi cu domiciliul In judeţul Ialomita şi a
unor diploma aniversare, en ocazia s ărbătoririi Zilei Nationale a Rornaniei.
Faţă de cele ar ătate rnai sus propunem promovarea proiectului de hot ărare in vederea analiz ării
şi adoptării acestuia.
,

Director executiv D.C.O.,
Ionica B ăic 'anu
Ccu
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DOMNULE PREgDINTE,

Asoeiatia National& a Veteranilor de război-Filiala Ialomita prin reprezentant
legal Aurel Vasilache-pre şedinte al asociaţiei solicit incheierea unui acord de parteneriat
intre asociatia pe care o reprezint i Jude ţul Ialomita in vederea organiz ării unei actiuni de
omagiere a veteranilor de r ăzboi din Al Doilea Război Mondial de la nivelul judeţului
În anii anteriori Consiliul Judetean Ialomi ţa a avut initiativa de a celebra ace şti eroi
ai neamului romanesc ajunsi la varsta senectutii in contextul Centenaralui Romaniei.
În anul 2021 ca reprezentant al veterenilor de r ăzboi asociaţia îi manifest ă intenţia
de a continua această acţiune şi de a incheia un parteneriat intre cele dou ă entităţi pentru
asigurarea cu ocazia Zilei Nationale de 1 Decembrie a unor premii şi a unor diplome
aniversare, asociaţia urmand să asigure fondurile necesare cre ării diplomelor, jar Judeţul
Ialomiţa fondurile pentru prem . ' şi logistica necesar ă acordării acestora.
Menţionez că la momen ul actual mai sunt in via ţă doar 16 veterani de r ăzboi.
Cu sti

Consillui Judeteanlaiomita
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