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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 1 din 12.01.2022 privind 
aprobarea realizării proiectului ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul 

Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subordonate prin implementarea măsurilor 
integrate de prevenire a corupției” în vederea obţinerii finanţării prevăzute de Programul 

Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 2073/2022 - U din 25.01.2022 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa;  
Examinând:  
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 1 din 12.01.2022 privind aprobarea 

realizării proiectului ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului 
Județean Ialomița și a instituțiilor subordonate prin implementarea măsurilor integrate de 
prevenire a corupției” în vederea obţinerii finanţării prevăzute de Programul Operaţional 
Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect; 

- adresa de clarificări nr. 3 AM POCA înregistrată la Consiliul Județean Ialomița sub 
nr. 1585/2022-Q din 19.01.2022;  

- Raportul de specialitate nr. 2078/2022 - M din 25.01.2022 al Direcţiei Investiții  
Servicii Publice; 

- Avizul nr. 2099/2022 - I din 25.01.2022 al Comisiei economico-financiară și 
agricultură;  

În conformitate cu: 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei 

naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia; 
- prevederile Ghidului Solicitantului aferent cererii de proiecte 

POCA/924/2/2(CP15/2021 pentru regiunile mai puţin dezvoltate); 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și e), alin. (3) lit. q) și alin. (7) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 45 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului 
Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 
30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, 
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În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.I Art. 4(1) la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 1 din 12.01.2022 
privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în 
cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subordonate prin implementarea 
măsurilor integrate de prevenire a corupției” în vederea obţinerii finanţării prevăzute de 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de 
proiect, se modifică și va avea următorul conținut: 
 

”Art. 4(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1) în cuantum de 

311.175,79 lei inclusiv T.V.A. aferent, din care: 

a) valoare totală eligibilă, inclusiv T.V.A. aferent: 311.175,79 lei, din care Consiliul 

Judeţean Ialomiţa în calitate de lider va gestiona 281.720,60 lei şi Direcţia Generală 

Anticorupţie în calitate de partener va gestiona 29.455,19 lei; 

b) valoare totală neeligibilă, inclusiv T.V.A. aferent: 0 lei; 

c) valoarea contribuţiei proprii inclusiv T.V.A.:  

-  Consiliul Judeţean Ialomiţa – lider 2% din valoarea eligibilă a activităţilor care 

cad în sarcina acestuia: 5.634,41 lei; 

- Direcţia Generală Anticorupţie  - partener 15% din valoarea eligibilă a 

activităţilor care cad în sarcina acestuia: 4.418,29 lei. 

d) asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 301.123,09 lei după cum 

urmează: 

- Consiliul Judeţean Ialomiţa în calitate de lider de proiect: 276.086,19 lei; 

-    Direcţia Generală Anticorupţie în calitate de partener: 25.036,90 lei.” 

 

Art.II Art. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 1 din 12.01.2022 privind 
aprobarea realizării proiectului ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul 
Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subordonate prin implementarea măsurilor 
integrate de prevenire a corupției” în vederea obţinerii finanţării prevăzute de Programul 
Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect, se 
modifică și va avea următorul conținut: 

 
”Art. 5(1) Se aprobă contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la 

finanţarea proiectului, în valoare de 5.634,41 lei, inclusiv T.V.A, reprezentând 2% din 

valoarea eligibilă a activităţilor care cad în sarcina acestuia. 

(2) Consiliul Judeţean Ialomiţa va asigura resursele financiare necesare 

implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor 

eligibile din instrumente structurale.” 

 
 Art. III Art. 6 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 1 din 
12.01.2022 privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea transparenței, eticii și 
integrității în cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subordonate prin 
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implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupției” în vederea obţinerii 
finanţării prevăzute de Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a 
cheltuielilor legate de proiect se modifică și va avea conținutul prevăzut în anexa nr. 1 la 
prezenta hotărârea. 
 
 Art. IV Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 1/12.01.2022 se 
modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.V Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Direcţiei Generale Anticorupţie şi Instituției Prefectului - Județul Ialomița, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – Secțiunea ”Monitorul Oficial al 
Județului”. 
 
 

             PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                      MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                    
                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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