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H O T Ă R Â R E  
privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ 
Teritorială Maia în vederea realizării în comun a Monumentului comemorativ (bust și soclu) 

reprezentându-l pe Barbu Catargiu, ”Întâiul Prim – ministru al României moderne”  
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 9965/2022 – M din 14.04.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- adresa nr. 2833/2022-C/01.02.2022 a Primăriei Comunei Maia, prin care se propune 

încheierea unui parteneriat în vederea realizării Monumentului comemorativ (bust și soclu) 
reprezentându-l pe Barbu Catargiu, ”Întâiul Prim – ministru al României moderne”; 

- revenire adresa nr. 2833/2022-C/01.02.2022 a Primăriei Comunei Maia, prin care a fost 
transmis Hotărârea Consiliului Local al Comunei Maia nr. 11/07.02.2022 privind alocarea sumei 
de 50.000 lei în vederea realizării obiectivului de investiții menționat;  

- Raportul de specialitate nr. 10007/2022 – U din 14.04.2022 al Direcţiei Coordonare 
Organizare; 
 - Avizul nr. 10269/2022 - A din 18.04.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Avizul nr. 10312/2022 - C din 18.04.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

- Avizul nr. 10204/2022 - K din 18.04.2022  al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură, 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 120/2006 privind monumentele de for public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 2200/2015 privind constituirea și 

funcționarea Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public; 
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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,  
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea 
Administrativ Teritorială Maia în vederea realizării în comun a unui monument comemorativ 
bust și soclul aferent reprezentându-l pe Barbu Catargiu, ”Întâiul Prim – ministru al României 
moderne” cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la numirea sa în funcție, după recunoașterea 
unirii depline a Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești. 
 
 Art.2 Bustul și soclul aferent, menționate la art.1, vor fi amplasate în localitatea Maia, 
județul Ialomița, la intersecția DJ 101 U cu DJ 101B, pe terenul aflat în domeniul public al UAT 
Ialomița.  
 

Art.3 Se aprobă valoarea totală estimată a obiectivului de investiții menționat la 
articolul 1 în sumă de 150.000 lei, din care contribuția UAT Județul Ialomița în cuantum de 
100.000 lei, iar contribuția UAT Maia în cuantum de 50.000 lei. 
 
 Art.4 Se aprobă Acordul de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții 
menționat la articolul 1, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
            Art.5 Consiliul Județean Ialomița, prin Direcția Achiziții și Patrimoniu,  va organiza, în 
condițiile legii, un ”concurs de soluții” pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în baza 
unei documentații de atribuire ce va fi aprobată prin Dispoziție a Președintelui Consiliului 
Județean Ialomița. 

 
 Art.6 Se împuternicește domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean Ialomița 
Ialomița să semneze Acordul de parteneriat și celelalte documente necesare realizării 
obiectivului de investiții menționat la articolul 1.  
  

Art.7 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
comunică, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa și, spre știință,  Consiliului Local al Comunei Maia și Instituției Prefectului – Județul 
Ialomița, urmând a fi 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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