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H O T Ă R Â R E 
 privind  asocierea Județului Ialomița cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea 

dezvoltării și administrării unui Centru de Date Regional în regiunea Sud-Muntenia pentru 
instituții și autorități publice din județul Ialomița prin implementarea unui proiect cu finanțare 

nerambursabilă prin Programul Operațional Regional Sud-Muntenia 2021-2027 
 
 

Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 30148/2021 - F din 13.12.2021 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

Examinând: 
- comunicarea Serviciului de Telecomunicații Speciale prin care se prezintă proiectul 

„Centrul de Date Regional Sud-Muntenia și Fișa Jaspers privind acordarea suportului 
pentru pregătirea proiectului , înregistrată la Consiliul Județean Ialomița cu                                    
nr. 28988/2021-P/2.12.2021; 

- Raportul de specialitate nr. 30266/2021 - B din 14.12.2021 al Direcției Investiții și 
Servicii Publice; 

- Avizul nr. 30943/2021 – L din 20.12.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;  

- Avizul nr. 31036/2021 – V din 21.12.2021 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi  relaţii externe;  

- Avizul nr. 31079/2021 – B din 21.12.2021 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură;   

În conformitate cu : 
- prevederile art. 3 alin.(2)  și 35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;    
- prevederile art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. e)  și alin.(7) lit.a) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 şi completările ulterioare, 

 



Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0 

 

 

 
HOTĂRĂŞTE: 

        
Art.1  Se aprobă asocierea Județului Ialomița cu Serviciul de Telecomunicații 

Speciale în vederea dezvoltării și administrării unui Centru de Date Regional în regiunea 
Sud-Muntenia pentru instituții și autorități publice din județul Ialomița prin 
implementarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional 
Regional Sud-Muntenia 2021-2027 

 
Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre părțile menționate la art.1), prevăzut 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3 Se împuternicește domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean 

Ialomița, să semneze Acordul de Parteneriat menționat la art. 2). 
 
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, direcțiilor implicate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița, Serviciului de Telecomunicații Speciale, 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, 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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