CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

PROCES-VERBAL

Privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a
Consiliului Judeţean lalomiţa din 28.05.2021

Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa sunt publice şi se desfăşoară
în Sala EUROPA din incinta Consiliului Judeţean Ialomiţa, fiind deschise de domnul președinte
Marian Pavel.
Sunt prezenţi 30 de consilieri judeţeni, lipsește domnul consilier lanc Octavian.
Domnul președinte Marian Pavel supune spre aprobare:

- Procesul — verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Judeţean
Ialomiţa din 27.04.2021. Voturi “pentru”30.
Domnul președinte Marian Pavel propune:
1.Retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare nr.9 privind aprobarea

"Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul
Ialomiţa, pentru perioada 2022-2028” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Ialomiţa. Domnul
președinte aduce la cunoștință plenului că licențele de transport emise de ARR sunt valabile
până în anul 2023, iar legislaţia actuală deleagă Consiliul județean atribuţiile de a emite alte
licenţe până la finalul anului 2021. Deoarece, în astfel de condiții, este posibil să avem mai
mulți operatori de transport pe un singur traseu, se intenţionează consultarea cu alte Consilii

judeţene și solicitarea de lămuriri la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
2.Suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:

- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului
Ialomiţa, pe anul 2021;

- proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomiţa cu Instituția Prefectului —
Judeţul Ialomiţa și Direcţia de Sănătate Publică ialomiţa în vederea realizării în comun la
nivelul judeţului Ialomiţa a acţiunii de vaccinare împotriva Covid 19, ” Maratonul vaccinăriiAlege să te vaccinezi| Alegesă fii câştigător!”, în perioada 31 mai - 01 iunie 2021;

- proiect de hotărâre privind

asocierea Județului Ialomiţa cu unele unități

administrativ teritoriale din judeţ în vederea participării în cadrul programului „SouthMuntenia Energy Efficency for Public Buildings investment Programme” finanţat în cadrul
Programului ELENA — European Local Energy;
- proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Ialomița în cadrul

programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”
finanţat în cadrul Programului ELENA — European Local Energy Assistance și asocierea cu

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud: Muntenia în vederea realizării în comun a
proiectelor de investiţii de interes judeţean finanţate prin program,
Se supune la vot ordinea de zi modificată:
Voturi „pentru” 30.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului
propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2020.
Domnul secretar general al județului Adrian Robert lonescu menționează faptul că

acest proiect de hotărâre cuprinde în anexă toate datele referitoare la cheltuieli și venituri
precum și prevederile bugetare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
Voturi „pentru” 30. Proiectul de hotărâre este adoptat.
2. Poiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului

Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și
completările ulterioare.

Domnul secretar general al judeţului, Adrian Robert Ionescu, precizează că în acest
proiect de hotărâre se propune modificarea salariilor pentru categoriile de personal cu nivelul
cel mai scăzut de salarizareși face referire la consilieri, consilieri juridici debutanţi, precum și
a personalului contractual din cadrul instituţiei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
Voturi „pentru” 30. Proiectul de hotărâre este adoptat.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale

Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomiţa, instituție
publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomița.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
Voturi „pentru” 30. Proiectul de hotărâre este adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomița.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
Voturi „pentru” 30 , proiectul de hotărâre este adoptat.

5. Proiect de hoțărâre privind înființarea Centrului de consiliere pentru agresori
Slobozia în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Ialomiţa.
Domnul secretar general Adrian Robert lonescu menționează faptul că acest centru,
prin cei 2 angajaţi, directorul de centru si psiholog, va asigura consiliere agresorilor în
Totodată prin acest proiect de hotărâre se supune aprobării Regulamentul de organizare și

funcționare al acestui centru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
Voturi „pentru” 30. Proiectul de hotărâre este adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta

bunului imobil situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al
Județului Ialomiţa.

Domnul secretar general Adrian Robert lonescu aduce la cunoștință plenului faptul că
prin acest proiect de hotărâre se propune aprobarea dării în folosință gratuită, până la data
de 31 decembrie 2021, a spaţiilor aflate la parterul și la etajul 2 ale acestei clădiri, Centrului
Judeţean de Transfuzie Sanguină lalomiţa. De asemenea, se menționează condiţiile de
folosință precum și cele de reziliere.

Se supune ia vot proiectul de hotărâre:
Voturi „pentru” 30. Proiectul de hotărâre este adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Centrul
Judeţean de Excelenţă lalomiţa în vederea realizării în comun a concursului județean cu
participare naţională „Universul Științelor”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
Voturi „pentru” 30. Proiectul de hotărâre este adoptat.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Clubul Sportiv
Olimpia Slobozia, Școala Profesională Specială “Ion Teodorescu” Slobozia și Direcţia Generală
de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa în vederea implementării parteneriatului
educațional! ”AIKIDO MOD DE VIAŢĂ”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
Voturi „pentru“ 30. Proiectul de hotărâre este adoptat.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie (D.A.L..) - revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la
obiectivul de investiţii "Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale ”lon
Teodorescu” Slobozia”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:

Voturi „pentru” 30. Proiectul de hotărâre este adoptat.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Creșterea Eficienței
Energetice a Școlii Profesionale Speciale ”lon Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate
de proiect.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
Voturi „pentru” 30. Proiectul de hotărâre este adoptat.

11.

Proiect

de

hotărâre

privind

S.C. INFRASTRUCTURĂ Drumurişi Poduri S.A.

aprobarea

majorării

capitalului

social

al

Se propune majorarea capitalului social al acestei societăți cu suma de 1.727.200 lei
reprezentând 17.272 acţiuni cu o valoare de 100 lei/acțiune.
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Se ia act de intenţia partenerului, Primăria Municipiului Slobozia, de a participa la
capitalul social cu suma de 191.900 lei, urmând ca această sumă să se aprobeîntr-o viitoare
ședință de Consiliu local. Până la aprobarea acestei sume se modifică ponderea capitalului
social de la 90% judeţ și 10% Municipiul Slobozia, la 94,35% județ și 5,65% Municipiul
Slobozia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:

Voturi „pentru” 30. Proiectul de hotărâre este adoptat.
12, Proiect de hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico - militare a
judeţului Ialomiţa”la nivelul anului 2021.
Monografia iniţială a fost aprobată în anul 2020, anual Serviciul Teritorial pentru
Probleme Speciale actualizează anexele acestei monografii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
Voturi „pentru” 30. Proiectul de hotărâreeste adoptat.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului
Ialomiţa, pe anul 2021.
Domnul secretar general al județului, Adrian Robert lonescu, menționează faptul că

se propune rectificarea bugetului cu suma de 43 mii lei, sumă alocată pentru asocierea

Consiliului Judeţean Ialomiţa cu Direcţia de Sănătate Publică și Instituţia Prefectului lalomiţa

pentru acțiunea de vaccinare împotriva Covid 19, ” Maratonul vaccinării-Alege să te
vaccinezi| Alegesă fii câştigător!”, în perioada 31 mai - 01 iunie 2021.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:

Voturi „pentru” 30. Proiectul de hotărâre este adoptat.
14, Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Ialomiţa cu Instituţia Prefectului
- Judeţul Ialomiţa și Direcția de Sănătate Publică lalomița în vederea realizării în comun la
nivelul judeţului lalomița a acţiunii de vaccinare împotriva Covid 19, ” Maratonul vaccinăriiAlege să te vaccinezi! Alegesă fii câştigător!”, în perioada 31 mai - 01 iunie 2021.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
Voturi „pentru”30. Proiectul de hotărâre este adoptat.

15. Proiect de hotărâre privind

asocierea Judeţului Ialomița cu unele unităţi

administrativ teritoriale din judeţ în vederea participării în cadrul programului „SouthMuntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanţat în cadrul
Programului ELENA — European Local Energy.
Domnul secretar general al județului, Adrian Robert lonescu, aduce la cunoștință

plenului că este vorba de 23 de UAT-uri cu 43 de obiective de investiții din judeţul Ialomiţa,
pentru care se va depune la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia solicitarea de

includere în acest program care urmează a fi finanţat cu 90% de Banca Europeană de
Investiţii și 10% din bugetul judeţului, respectiv 5% din bugetul Judeţului lalomiţa și 5% din
bugetul UAT-urilor care au proiecte proprii.
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Valoarea totală estimată a documentațiilor tehnice a acestor proiecte este de
847.426,00 euro fără TVA, din care contribuţia UAT-urilor este de 42.371,30 euro fără TVA,la

fel și contribuția Judeţului lalomița.

Domnul președinte Marian Pavel mulțumește pe această cale primarilor implicaţi în
acest proiect, care au dat dovadă de promtitudine, precum și consilierilor judeţeni.
Se supune la vot proiectul de hotărâre:
Voturi „pentru” 30. Proiectul de hotărâre este adoptat.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului lalomiţa în cadrul
programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”

finanţat în cadrul Programului ELENA — European Local Energy Assistance și asocierea cu
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a
proiectelor de investiții de interes judeţean finanţateprin program.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:
Voturi „pentru” 30 Proiectul de hotărâre este adoptat.

Domnul președinte declară închisă ședința de astăzi.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal în două exemplare, unul
pentru a fi afișat la sediul instituţiei.

PREŞEDINTE,
MARIAN Pat.

SECRETAR GENERALAL JUDEŢULUI,
ADRIAN ROBERT IONESCU

întocmit,
Nicoleta Niculescu

