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H O T Ă R Â R E   
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița  

nr. 75 din 27.04.2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul 

implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021 
 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 16663/2021 - Z din 09.07.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Adresa nr. 930 din 09.07.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomiţa; 
 - Programul Judeţean de Dezvoltare Locală  Ialomiţa  2021; 
 - Ghidul Solicitantului de finanţare nerambursabilă în cadrul Programul 
Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 86 din 18.05.2018 privind 
aprobarea asocierii Județului Ialomița cu unele unități administrativ-teritoriale din 
județ în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 75 din 27.04.2021 privind 
aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului 
Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021; 
 - Raportul de specialitate nr.16684/2021 - V din 09.07.2021 al Direcţiei 
Coordonare Organizare ; 
 - Avizul nr. 16969/2021 - B din 14.07.2021 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultura; 
 - Avizul nr. 16885/2021 - P din 13.07.2021  al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 89 alin. (1) și (8), art. 90 alin. (1) şi (3), art. 92 alin. (1) și alin 
(2) lit. c), art. 173 alin. (1) lit. b) şi e), alin. (3) lit. d) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în vederea 
elaborării actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile art. 45 - 47 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Ialomița, adoptat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 
46/30.03.2021, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 75 din 27.04.2021 
privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării 
Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021 se modifică și se 
completează după cum urmează: 

 
➢ În cadrul Acordului de parteneriat  art. 6.1, lit. a) se modifică și va avea următorul 

cuprins:  
    ”Art. 6.1. a) Valoarea Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021 va 

fi de 19.800 mii lei. Partenerul principal va asigura finanțarea Programului în anul 
2021 cu suma de 10.000 mii lei, sumă prevăzută în bugetul anului 2021, transferul 
sumelor urmând a se realiza potrivit prezentului acord de parteneriat. Suma de 
9.800 mii lei va fi prevăzută în bugetul județului Ialomița pentru anul 2022.”; 

 
➢ În cadrul Acordului de parteneriat  art. 6.2. se modifică și va avea următorul 

cuprins:  
” Art. 6.2.  Drepturi și obligații ale partenerului secundar: 
a) Să colaboreze cu partenerul principal și să asigure derularea în bune condiții a 
Programului pe toată durata Acordului de parteneriat. 
b) Să informeze partenerul principal cu privire la modificările Ghidului solicitantului de 
finanţare nerambursabilă în cadrul Programului 2021. 
c) Să asigure resursele umane care să participe la evaluarea cererilor de finanțare 
primite din partea membrilor ADI Ialomița, precum şi la monitorizarea implementării 
proiectelor conform contractelor de finanţare. 
d) Să verifice și să aprobe, după caz,  cererile de plata primite de la beneficiarii 
finanțării nerambursabile. 
e) Să informeze trimestrial partenerul principal sau ori de câte ori este nevoie despre 
situaţia stadiului de implementare a Programului  Județean de Dezvoltare Locală 
2021. 
f) Să comunice partenerului principal orice eveniment intervenit în derularea activității 
desfășurate conform Acordului de parteneriat. 
g) Să asigure verificarea/regularizarea sumelor rămase neutilizate de unităţile 
administrativ teritoriale beneficiare, în termenele stabilite în Ghidul solicitantului şi 
restituirea acestora Judeţului Ialomiţa. 
h) Să asigure promovarea Programului  Județean de Dezvoltare Locală 2021 prin 
mijloace de comunicare în presă și mass-media.” 
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 Art. II Prezenta hotărâre produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art. III Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
va comunica Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Buget Finanţe din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire, și spre știință 
Instituției Prefectului – Județul Ialomița,  urmând să fie 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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