
JUDEȚUL IALOMIȚA 

Consiliul Județean Ialomița 

         

         

BULETIN INFORMATIV 

PRIVIND INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC 2019 

 

 

 

        A) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau 
instituției publice 

 

Acte normative 

1 Constituţia României  Monitorul Oficial nr.767/31 

octombrie 2003 

2 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi 
completările ulterioare 

Monitorul Oficial nr. 123 

din 20 februarie 2007 

3 OUG 57/2019 
Monitorul Oficial nr. 555 

din 5 iulie 2019 

4 ROF Consiliul Județean Ialomița HCJI nr. 45 din 26.04.2018 

5 Rof Aparat Consiliul Județean Ialomița HCJI nr. 60 din 27.04.2017 

7 ROI Aparat Consiliul Județean Ialomița 

Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean 
Ialomița nr. 222 din 
13.05.2019 

 

 

       B) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de audiențe al autorității 
sau instituției publice, programul de funcționare 

 

HCJI Organigramă stat de funcții  nr. 13 din 19.02.2019 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339


 

 

 

Atribuțiile direcțiilor sunt reglementate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare care poate 
fi vizualizat pe pagina de internet a instituției pe următorul link: 
http://cjialomita.ro/wp-content/uploads/2019/09/REGULAMENT-DE-ORGANIZARE-%C5%9EI-

FUNC%C5%A2IONARE.pdf 

 

Programul de lucru cu publicul 

 

  

Luni         8.00-16.30 

Marţi        8.00-16.30 

Miercuri   8.00-16.30 

Joi            8.00-18.30 

Vineri       8.00-14.30 

 

Programul de audiențe al instituției 

 

PREȘEDINTE 

Victor MORARU 

  

LUNI           

  

Orele 10.00-12.00 

VICEPREȘEDINTE 

Emil Cătălin GRIGORE 
MARȚI         Orele 10.00-12.00 

VICEPREȘEDINTE 

Ionel GAE 
MIERCURI     Orele 10.00-12.00 

SECRETARUL JUDEŢULUI 

Adrian  Robert 

IONESCU                                                      

JOI                Orele 13.00 - 15.00 

 

       C) Numele si prenumele persoanelor din conducerea institutției și ale funcționarului 

public responsabil cu difuzarea informațiilor publice: 

 

Președinte - Victor Moraru 

Vicepreședinte Emil Cătălin Grigore 

Vicepreședinte  Ionel Gae 

Secretar- Adrian  Robert Ionescu                                                    

Administrator public- Larisa Elena Mihai 

Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice – Georgiana Lupu  

                  

        D) Coordonatele de contact ale instituției publice, respectiv: Denumirea, sediul, 

nuemele de telefon, fax, adresa de email, și adresa paginii de internet 

 

http://cjialomita.ro/wp-content/uploads/2019/09/REGULAMENT-DE-ORGANIZARE-%C5%9EI-FUNC%C5%A2IONARE.pdf
http://cjialomita.ro/wp-content/uploads/2019/09/REGULAMENT-DE-ORGANIZARE-%C5%9EI-FUNC%C5%A2IONARE.pdf
http://sloboziail.ro/crp.html#orar
http://sloboziail.ro/crp.html#audiente
http://www.sloboziail.ro/contact.html
http://www.sloboziail.ro/contact.html


CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

 

Adresa: 

Slobozia - Piaţa Revoluţiei, nr. 1 

cod poştal 920032 

 

 Tel. 0243 / 230 200; 0243 / 230 201; 0243 / 230 650 

 Fax : 0243 / 230 250; 0243 / 232 100 

e-mail: cji@cicnet.ro 

web-site: http://cjialomita.ro/ 

       

        E) Surse financiare, bugetul și bilanțul contabil 

 

-HCJI nr. 42 / 24.04.2019 privind aprobarea bugetului general al Județului Ialomița pe anul 2019, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- HCJI nr.147 din 27.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 
2019 

- HCJI nr.90 din 31.07.2019 privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița,la 
trimestrul II, anul 2019 

 

   

      F) Programele si strategiile proprii 

      
http://cjialomita.ro/despre-noi/programe-si-strategii/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-ialomita/ 

 

      G) Lista cuprinzand documentele de interes public 

 

• Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei 
publice; 

• Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de fucnţionare, programul de 
audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; 

• Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale 
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 

• Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, 

numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet; 

• Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 

• Programele şi strategiile proprii; 

• Lista cuprinzând documentele de interes public; 

• Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana 
vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. 

http://www.cicnet.ro/%26#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#99;&#106;&#105;&#64;&#99;&#105;&#99;&#110;&#101;&#116;&#46;&#114;&#111;
http://cjialomita.ro/
http://cjialomita.ro/despre-noi/programe-si-strategii/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-ialomita/


 

 

        H) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate potrivit legii 

Acestea pot fi consultate pe pagina de internet a instituției, http://cjialomita.ro/informatii-de-

interes-public/buletin-informativ/ 

- Dispoziții ale Președintelui; 

- Hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița; 

- Proiecte de acte normative. 

Instrumente de prezentare a actelor normative: expunere de motive, note de fundamentare, referate 

de aprobare 

-Rapoarte de activitate, rapoarte anuale; 

-Regulament de organizare și funcționare al aparatului propriu; 

-Declarații de avere ale consilierilor județeni și ale funcționarilor publici; 

-Studii; 

-Analize; 

-Materiale de specialitate; 

-Adrese; 

-Observații și propuneri; 

-Acorduri și protocoale; 

-Listă certificate de urbanism, autorizații de construire; 

-Documente privind organizarea și desășurarea concursurilor pentru aparatul propriu; 

-Avize; 

-Acte procedurale; 

-Programe și strategii adoptate. 

 

 

         I) Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în 

care persoana se consideră vătamată în privința dreptului de acces la informațiile de interes 

public solicitate 

EXTRAS LEGEA NR.544/2001 

ART. 21 

    (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru 

aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui 

vinovat. 

http://cjialomita.ro/informatii-de-interes-public/buletin-informativ/
http://cjialomita.ro/informatii-de-interes-public/buletin-informativ/


    (2) Împotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul 
autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de 
către persoana lezata. 

    (3) Daca după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, raspunsul se 

transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât 
informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate 

împotriva celui vinovat. 

    ART. 22 

    (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămata în drepturile sale, prevăzute în prezenta 

lege, aceasta poate face plangere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a carei rază 

teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. 

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. 

    (2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică sa furnizeze informațiile de interes 

public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale. 

    (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului. 

    (4) Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă. 

    (5) Atât plângerea, cât si apelul se judecă în instanță în procedura de urgență și sunt scutite de 

taxa de timbru 

 

NOTĂ :Hotărârile Consiliului Județean Ialomița menționate în prezentul material se regăsesc pe 
site-ul oficial http://cjialomita.ro/ 

 

 

 

http://cjialomita.ro/

