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CONSILIUL JUDEJEAN IALOMIJA 

PROCES-VERBAL 

Privind sinteza dezbaterilor sedlntei extraordinare a 

Consiliului Judetean lalomita din 23.09.2020 

tucrarile sedintei ordinare a Consiliului Judetean lalornita sunt publice $i se 

desfasoara in Sala EUROPA din incinta Consi l iului Judetean lalomita, fiind deschise de 

di .  Presedinte Emil - Catalin Grigore. 

lnvitati: doamna Elena Balov - manager Biblioteca Judeteana "Stefan 

Banulescu"lalomij:a, domnul Paul Marcu - director general Directia Generala de Asistenta 

Sociala $i Protectia Copilului lalornita, doamna Camelia Banescu - director Centrul Judetean 

de Resurse sl Asistenta Educationala lalornita, domnu l  Florea Stoian - director executiv 

Directia Judeteana pentru Agricultura lalomita, doamna Mada l ina Neagu - director Scoala 

Speciala ,,Ion Teodorescu" lalornita, doamna Mariana lancu - manager Spitalul Judetean de 

Urgenta Sloboz ia si reprezentanti ai mass mediei locale. 

Sunt prezenti 25 de consilieri judeteni, PSD 17, ALOE 3, PNL 5. Lipsesc: domnul lane 

Ion Octavian, domnul Raceanu Gabriel $i domnul Cristea Valentin, doamna Mitrea Steluta, 

domnul Soare Dragos, domnul Manea Gigi. 

Sedinta este legal constituita. 

Domnul secretar general Adrian Robert Ionescu supune spre aprobare : 

procesul verbal privind sinteza sedintei extraordinare din data de 31 .08 .2020 : 

Voturi ,,pentru":25. 

procesul verbal privind sinteza sedintei de lndata din data de 31 .08 .2020 : 

Voturi ,,pentru":25 . 

Domnul presedinte Emil Catalin Grigore supune la vat ordinea de zi a sedintei de 

astazi : Voturi ,,pentru" :25 . 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectlflcarli bugetului general al [udetului 

lalomita, pe anul 2020. 

Domnu l  secretar general Adrian Robert Ionescu aduce la cunostinta p lenului ca acest 

proiect de hotarare supus spre anal iza $i aprobare se intemelaza pe solicitarile $i 

propunerile institutiilor $i directiilor de specialitate, care presupun alocari/realocari in 

structura veniturilor si cheltuielilor bugetului actual, corelat cu executia bugetara la aceasta 

data $i necesitatiie de finantare. 

Astfel, bugetul actual este influentat la venituri cu suma de 83.279,00 mii lei, 

reprezentand: diminuarea prevederilor din subventil pentru finantarea Programului 

National de Dezvoltare tocala - 71.389.00 mii lei, diminuarea subventiilor de la bugetul de 

stat catre bugetele locale necesare sustinerli derularli proiectelor flnantate din fonduri 

externe nerambursabile - 2.013,00 mii lei, dim inuarea sumelor primite de la UE/alti 

donatori in contul platilor efectuate $i preftnantari aferente proiectelor finantate din fonduri 

externe nerambursabile - 9.877,00 mii lei. 
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La cheltuieli se dirninueaza creditele bugetare cu suma de 88.154,00 mii lei, astfel 

realocarea unor credite bugetare, ln surna de 160,00 mii lei, reprezentand cheltuiel i de 

functionare ale autorltatilor executive sl ale i'nvatamantului special, diminiarea bugetului 

propriu al judetului lalornita, aferent sectlunli de dezvoltare, cu suma de 88.154,00 mii lei. 

Domnul presedinte Emil Catalin Grigore rnentioneaza faptul ca se realoca suma de 

160,00 mii lei, pentru Scoala Profesionala Specials ,,Ion Teodorescu,, 1n vederea 

achizitionarf a 134 tablete pentru uz scolar, cu acces la Internet. De asemenea, din 

rezervele rezultate In urma achizltlei microbuzului aceasta scoala o sa faca $i achizitii  

suplimentare pentru dotarea profesorilor cu laptopuri necesare desfasurarf cursurilor on 

l ine .  

Se supune la vat proiectul de hotarare: 

Voturi ,,pentru" 25.  Proiectul de hotarare este adoptat. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea repartlzaril pe bugetele locale ale 

unitatilor administrativ-teritoriale din [udet a unor sume defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, pe anul 2020. 

Domnul secretar general Adrian Robert Ionescu rnentloneaza faptul ca prin acest 

proiect de hotarare se propune repartizarea pe bugetele locale ale unltatilor administrativ 

teritoriale din judetul lalomita. Suma corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit 

estimat a se 1ncasa la bugetul de stat In anul 2020 se repartizeaza In mod egal judetelor, In 

limita sumei de 2 7 . 316  mii lei, reprezentand fond la dispozitia consil iului judetean, care se 

repartizeaza integral 1n anu l  2020 comunelor, oraselor �i municipii lor, prin hotarare a 

consiliului judetean, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea 

programelor de Infrastructure care necesita cofinantare locala, precum �i pentru cheltuieli le 

de functionare, pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, 1n mod justificat, nu le 

pot finanta din veniturile proprii .  

Suma propusa pentru a fi repartizata, conform Deciziei AJFP lalornita, este de 

16.970 mii lei. 

Se supune la vat proiectul de hotarare: 

Voturi ,,pentru" 22, ,,abtineri" 3 (Balov Alexandru, Constantin Gheorghe, Fuerea 

Sorin). Proiectul de hotarare este adoptat.  

3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectlflcarii bugetului de venituri $i 

cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, pe anul 2020. 

Se supune la vat proiectul de hotarare: 

Voturi ,,pentru" 25. Proiectul de hotarare este adoptat.  

4. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului 

Judetean lalomlta nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de 

functil �i functlllcr publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean 

lalornita, cu modlflcarlle $i cornpletarlle ulterioare. 

Domnul secretar general Adrian Robert Ionescu rnentioneaza ca prin acest proiect de 

hotarare se propune modificarea statului de functii, prin transformarea posturilor, datorita 
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faptului ca trei functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consi/ iului 

Judetean lalomlta au promovat 1n gradul profesional imediat superior celui detlnut ca 

urmare a sustinerf concursului pentru promovare in grad, finalizat In data de 08.09.2020. 

Se supune la vat proiectul de hotarare: 

Voturi ,,pentru" 25. Proiectul de hotarare este adoptat. 

5. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului 

Judetean lalornita nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei �i statului de functll 

ale Dlrectlel Judetene de Evidenta a Persoanelor lalomita, cu modlflcarile �i completarile 

ulterioare. 

Domnul secretar general Adrian Robert Ionescu aduce la cunostinta p /enului ca 

urmare faptului ca un functionar public cu functie de executie, angajat pe studii medii, a 

abso/vit facultatea, In urma concursului de promovare acesta va fi 1ncadrat conform legii pe 

un postcu un grad profesional superior. 

Se supune la vat proiectul de hotarare: 

Voturi ,,pentru" 25. Proiectul de hotarare este adoptat. 

6. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului 

Judetean lalomlta nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei �i statului de 

functli ale Bibliotecii Judetene "�tefan Banulescu" Ialomlta, lnstltutle publica de cultura 

aflata sub autoritatea Consiliului Judetean lalornita. 

Se supune la vot proiectul de hotarare: 

Voturi ,,pentru" 25. Proiectul de hotarare este adoptat. 

7. Proiect de hotarare privind infiintarea Centrului de Abilitare sl Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilitati Movila prin reorganizarea Centrului de Recuperare �i 

Reabilitare Neuro • Psihica pentru Adultl Movila. 

Se supune la vat proiectul de hotarare: 

Voturi ,,pentru" 25. Proiectul de hotarare este adoptat. 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei �i statului de functii ale 

Directiei Generale de Asistenta Sociala �i Protectia Copilului Ialomita. 

Se supune la vat proiectul de hotarare: 

Voturi ,,pentru" 25. Proiectul de hotarare este adoptat. 

9. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean 

Ialornita in Consiliul de adrninistratie al �colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 

Slobozia pentru anul scolar 2020- 2021. 

Domnul presedinte Emil Catalin Grigore mentioneaza faptul ca aceasta desemnare 

este necesara pentru functlonarea ln conditii legale a Consiliului de Adrnlnistratie. Se var 

desemna sl vota, prin vat secret, functionarl din Consiliul judetean pentru a putea asigura 
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continuitatea activitatii acestui consiliu, urmand ca viitorul Consiliu [udetean sa completeze 
Consiliul de Adrnlnlstratie cu consilieri judeteni. 

Se fac propuneri Tn persoana domnului secretar general Adrian Robert Ionescu ?i a 
doamnei Luiza Stefania Gheorghe functionar public Tn cadrul Consil iului Judetean lalornita. 

Se tiparesc buletinele de vot ?i se voteaza, 

In urma numararii voturilor, domnul secretar general Adrian Robert Ionescu cbtlne 
20 de voturi "pentru", iar doamna Luiza Stefania Gheroghe 17 voturi "pentru". 

Comisia de validare propune astfel desemnarea acestor doi reprezentanti In Consiliul 
de Administratie al Scolii profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia pentru anul scolar 
2020-2021. 

Se supune la vot proiectul de hotarare: 
Voturi ,,pentru" 24 (domnul Fuerea Sorin nu particlpa la vot). Proiectul de hotarare 

este adoptat. 

10. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consil iului 
Judetean lalornlta in Consiliul de administratie al Centrului Judetean de Resurse �i 
Aslstenta Educational a lalomita pentru anul scolar 2020 - 2021. 

Este propus domnul Badea Neculai. Se tlparesc buletinele de vot sl se voteaza. 
In urma numarari i  voturilor, domnul Badea Neculai obtine 20 de voturi "pentru", 

astfel Comisia de validare propune desemnarea domnului Badea Neculai In Consiliul de 
adrninistratie al Centrului Judetean de Resurse ?i Asistenta Educationala lalornita pentru 
anul  scolar 2020- 2021. 

Se supune la vot proiectul de hotarare: 
Voturi ,,pentru" 24 (domnul Fuerea Sorin nu particlpa la vot). Proiectul de hotarare 

este adoptat. 

11. Proiect de hotarare privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil 
"Autobuz MAN", aflat in proprietatea prlvata a judetulul lalomita. 

Domnul secretar general Adrian Robert Ionescu aduce la cunostinta plenului ca prin 
acest proiect de hotarare prin proiectul de hotarare se propune darea tn administrare 
Centrului Judetean pentru Conservarea �i Promovarea Culturii Traditionale lalornita a 
bunului mobil "Autobuz MAN", pe o perioada de 10 ani,  bun mobil aflat ln proprietatea 
privata a judetului lalornita. Conform proiectului, Consiliul Judetean lalornita are dreptul sa 

foloseasca gratuit bunul mob ii "Autobuz MAN,, aflat In proprietatea private a judetulul 

lalornita �i In administrarea Centrului Judetean pentru Conservarea �i Promovarea Culturii 
Tradi1;ionale lalomita, pe o perioada deterrninata 7n baza unei solicitari scrise adresate 
administratorulu i  bunului .  

Se supune la vot proiectul de hotarare: 

Voturi ,,pentru" 25. Proiectul de hotarare este adoptat. 
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12. Proiect de hotarare privind stabilirea preturllor medii ale produselor agricole, 

in vederea calcularii veniturilor anuale brute obtlnute din cedarea foloslntel bunurilor prin 

arendare, pe anul 2020. 

Domnul consilier Marin Nedu Intreaba care este suprafata pe care Ministerul 

Agriculturii va acorda despagubiri pentru daunele provocate de seceta $i cand var fi 

acordate acestea. 

Domnul Florea Stoian - director Directia pentru Agricultura lalornita preclzeaza faptul 

ca pentru culturile afectate de seceta lnfiintate in toamna anului  trecut la nivelul judetului 

lalomita, 117 mii ha, fermierii vor fi despagubiti cu sume cuprinse intre 802 lei $i 1002 lei, iar 

banii var intra in 2-3 zile. 

Se supune la vat proiectul de hotarare: 

Voturi ,,pentru" 22 (domnul Nedu Marin, domnul Nica Viorel $i domnul Matache 

Anton nu participa la vat). Proiectul de hotarare este adoptat. 

DIVERSE 

Domnul secretar genelar Adrian Robert Ionescu, doamna manager lancu Mariana, 

domnul vicepresedinte lonel Gae $i domnul presedinte Emil Cata l in Grigore i$i exprima 

multimirea, la incheierea celor 4 ani de mandat, pentru colaborarea avuta cu consil ierii 

judeteni sl cu aparatul de specialitate al Consiliului Judetean lalornita. 

Domnul presedinte declare inchisa sedinta de astazi, 

Drept pentru care am incheiat prezentul proces - verbal in doua exemplare, unul 

pentru a fi afisat la sediu l institutiei. 

PRE�EDINTE, 
EMIL CATALIN GRIGORE 

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI, 

Adrian Robert Ionescu 

Intocmit, 

Nicoleta Niculescu 


