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PROIECTE DE HOT~RARE NR./5 
privind modificarea Hot~r@rii Consiliului Judetean Ialomifa nr. 101 din 26.05.2022 privind asocierea 

Unit~tii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomifa cu Unitatea Administrati» Teritorial~ Municipiul 
Fetesti ~n vederea realiz~rii ~n comun a proiectului "Amenajare teren si bazin captare a Bratului 

Borcea pentru realiarea unui doc plutitor" 

Consiliul Judetean lalomita, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare n 90la2 

lalomita, 
Examin@nd: 
- adresa nr. 39.523/19.10.2022 a Prim~riei Municipiului Fetesti, prin care se propune schimbarea 

denumirii proiectului "Amenajare teren si bazin captare a Bratului Borcea pentru realizarea unui doc 
plutitor"; �,.10. 

- Raportul de specialitate n2.(/a-]f 2022 al Directiei Coordonare Organizare; 
- Avizul nr. '.2022 al Comisiei juridice, de disciplin, drepturi, 

obligatii si incompatibilit~ti; 
- Avizul nr./2022- din .2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 

dezvoltare regional, protectia mediului si turism, 
- Avizul nr. .2022 al Comisiei economico-financiare si agricultur~, 
In conformitate cu : 
- prevederile art. 173 alin. (I) lit. e) si alin. (7) lit. a) din Ordonanfa de Urgent a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificrile si completrile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut~rii lucr~rilor de constructii, cu 

modificrile si complet~rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific~rile si complet~rile 

ulterioare, 
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent~ a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modific~rile si completrile ulterioare, 

HOT~RSTE: 

Art.I Hot~rarea Consiliului Judefean lalomita nr. 10I din 26.05.2022 privind asocierea Unit~tii 
Administrativ Teritoriale Judetul Ialomifa cu Unitatea Administrativ Teritorial Municipiul Fetesti mn 
vederea realiz~rii in comun a proiectului "Amenajare teren si bazin captare a Brafului Borcea pentru 
realizarea unui doc plutitor" se modific astfel: 

- In titlu, in cuprinsul si in anexa la proiectul de hotr@re, denumirea obiectivului se modific~ din 
"Amenajare teren si bazin captare a Bratului Borcea pentru realizarea unui doc plutitor" in ' Amenajare 

port turistic in Municipiul Fetesti". 

Art.II Prin grija Secretarului General al Judefului Ialomifa, prezenta hot~rre se comunic~, spre 
ducere la indeplinire, directiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lalomita si, spre stiint, 
Consiliului Local al Municipiul Fetesti si Institutiei Prefectului - Judeful Ialomifa, urm@nd a fi publicat~ 
pe site-ul Consiliului Judetean lalomita - Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului " .  

0.2022 al Presedintelui Consiliului Judetean 
' 

PRESEDINTE 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
Secretarul general al judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 
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PRESEDINTE 

REFERAT DE APROBARE 
privind modificarea Hot~r@rii Consiliului Judetean Ialomita nr. 101 din 26.05.2022 privind 

asocierea Unit~tii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu Unitatea Administrativ Teritorial~ 
Municipiul Fetesti ~n vederea realizrii ~n comun a proiectului "Amenajare teren si bazin captare 

a Bratului Borcea pentru realizarea unui doc plutitor" 

Prin proiectul de hot~rare supus dezbaterii plenului se propune modificarea Hot~r@rii Consiliului 
Judefean lalomita nr. 101 din 26.05.2022 privind asocierea Unit~tii Administrativ Teritoriale Judeful 
lalomita cu Unitatea Administrativ Teritorial~ Municipiul Fetesti in vederea realiz~rii n comun a 
proiectului 'Amenajare teren si bazin captare a Bratului Borcea pentru realizarea unui doc plutitor". 

Valorificarea potentialului turistic deosebit pe care il are bratul Borcea n zona de est a judetului 
nostru, constituie o preocupare important a administratiei publice judetene si a celor locale din acest 
areal. 

Strategia de Dezvoltare a Judefului Ialomita, aprobat prin Hot~rarea Consiliului Judetean 
lalomita nr. 80 din 20.04.2022 cuprinde construirea unui port turistic in municipiul Fetesti, fiind 
cuprins n cadrul obiectivului specific O 15, Destinatie turistic~ valorificat si promovat prin 
activitti atractive si servicii de mnalt~ calitate, sustinut de o ofert~ turistic activ pentru turisti si 

comunitate, obiectiv ce se realizeaz prin directia de actiune D1.5.2. "Dezvoltarea infrastructurii si 
diversificarea ofertei si serviciilor turistice". 

Pentru realizarea proiectului a fost identificat pe raza municipiului Fetesti o suprafaf~ de teren 
de18.037 mp, teren ce trebuie amenajat prin lucrri specifice, fiind necesare pentru a exista posibilitatea 
dezvolt~rii infrastructurii portuare, o prim etap de dezvoltare in viitor a unui port turistic. 

Prin adresa Prim~riei Municipiului Fetesti nr. 39.523 din 19.10.2022 ne-a fost adus la cunostint~ 
c~ urmare a aprob~rii Hot~r@rii Consiliului Local al Municipiului Fetesti nr. 194 din 13.10.2022 a fost 
modificat denumirea obiectivului din "Amenajare teren si bazin captare a Bratului Borcea pentru 
realizarea unui doc plutitor" in Amenajare port turistic in Municipiul Fetesti". 

Asocierea Judetului alomita cu Unitatea Administrativ Teritorial Municipiul Fetesti se face mn 
temeiul prevederile art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) §i art. 173 alin. (1) lit. b), e), 
alin. (3) lit. d), alin. (5) lit. n) i alin. (7) lit. a) din Ordonanfa de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificrile si completrile ulterioare si ale art. 35 din Legea 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific~rile si complet~rile ulterioare. 

Constat@nd c sunt fndeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean lalomita adoptarea hot~r@rii n forma si continutul prezentate fn proiect. 
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MARIAN PAVEL 
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RAPORT 
la proiectul de hot~r~re privind modificarea Hotr~rii Consiliului Judetean lalomita nr. 101 

din 26,05.2022 privind asocierea Unit~tii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu 
Unitatea Administrativ Teritorial Municipiul Fetesti ~n vederea realiz~rii mn comun a 

proiectului "Amenajare teren si bazin captare a Bratului Borcea pentru realizarea unui doe 
plutitor" 

Av~nd in vedere: 

- adresa nr. 39523 din 19.10.2022 a Prim~riei Municipiului Fetesti, prin care suntem 
instiintati c urmare a aprob~rii Hot~r~rii Consiliului Local al Municipiului Fetesti nr. 194 din 
13.10.2022 a fost aprobat modificarea listei de investitii, modificare ce presupune schimbarea 
denumirii obiectivului stabilit prin Hot~rarea Consiliului Judetean lalomita 101 din 26.05.2022; 

- Hot~r~rea Consiliului Judejean lalomifa nr. 80 din 20.04.2022 privind aprobarea Strategiei 
de Dezvoltare a Judetului Ialomita 2021-2027: 

- conform prevederilor Ordonantei de Urgent a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, coroborat cu cele ale Legii nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, autorit~tile deliberative 
pot aproba asocierea pentru realizarea in comun a unor proiecte de interes public judetean. 
Asocierea se realizeaz~ pe baza de contract de asociere, ~n care se prev~d si sursele de finantare 
reprezent~nd contributia fiec~rei autorit~ti a administratiei publice locale implicate. 

Astfel, propunem modificarea denumirii obiectivului stabilit, in titlul, fn cuprinsul si fin 
anexa hot~r~rii sus mentionate din Amenajare teren si bazin captare a Bratului Borcea pentru 
realizarea unui doc plutitor" mn "Amenajare port turistic fn Municipiul Fetesti". 

DIRECTOR EXECUTIJ, ADJUNCT D.C.O. 
IULIAN GRIG N DOGARU 
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C~tre : Consiliul Jdetean Ialomita 
Municipiul Slobozia, str. Piata Revolutiei, nr. I 

Telefon: 0243 230200, Email: cii@cicnet.ro 

Referitor : "Acord de asociere ~nregistrat la Consiliul Judetean Ialomita nr. 14810/2022 
Y/06.06.2022 si Municipiul Fetesti 19042/07.06.2022" 

Av~nd in vedere prevederile Art.8 "Modificarea si completarea acordului.Dispozitii 
finale" , aliniatul 8.2 din "Acord de asociere mnregistrat la Consiliul Judetean Ialomita nr. 
14810/2022-Y/06.06.2022 si Municipiul Fetesti 19042/07.06.2022", respectiv: "Orice 
modificarea sau completare a prezentului acord se face priun act aditional semnat de 

reprezentantii celor dou~ p~rti, respect@ndu-se normele legale in vigoare.", precum si faptul c~ 
prin HCL nr.194 din 13.10.2022, Art.2. s-a aprobat de ctre Consiliul Local al Municipiului 
Fetesti modificarea Listei de investitii conform anexei nr.2 ( modificarea presupune schimbarea 
denumirii obiectivul prev~zut la capitolul 67,02 pct B.2 "Amenajare teren si bazin captare a 
Brafului Borcea pentru realizarea unui doe plutitor" An "Amenajare port turistic fin Municipiul 
Fetesti"), v~ solicit~m ~ncheierea unui Act Aditional privind modificarea denumirii obiectivului 
de investitii. 

Atasat va transmitem Hot~r~rea Consiliul Local nr.194/13.10.2022 a Municipiul Fetesti. 

Cu stim~, 

I 
PRIMAR 

SONCHERECHE 
LAURENTIU-GEORGIC~ 

Sef Servicu, 

 
hntocmit, 

 


