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 H O T Ă R Â R E  
 privind asocierea Județului Ialomița cu Asociația Națională a Veteranilor de  

Război din România –Filiala Ialomița în vederea finanțării în comun a proiectului  
privind omagierea cu ocazia Zilei Naționale a României a veteranilor de război  

cu domiciliul în județul Ialomița 
 

 
Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 30553/2022 - E din 23.11.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

Examinând: 
- cererea Asociației Naționale a Veteranilor de Război din România –Filiala Ialomița, 

înregistrată la Consiliul Județean Ialomița cu nr.30518/2022-G din 23.11.2022; 
 - adresa Casei Județene de Pensii Ialomița nr.29794/2022-W din 16.11.2022 privind 

numărul veteranilor de pe raza județului Ialomița; 
- Raportul de specialitate  nr. 30572/2022 - Y din 23.11.2022 al Direcției Coordonare 

Organizare; 
- Avizul nr. 30618/2022 - W din 23.11.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;  
În conformitate cu : 
- prevederile art. 3 alin.(2)  și 35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;    
 - prevederile art. 108 - 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și 

completările ulterioare;     
- prevederile art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. e)  și alin.(7) lit.a) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

        
Art.1(1) Se aprobă asocierea Județului Ialomița cu Asociația Națională a Veteranilor de 

Război din România –Filiala Ialomița în vederea finanțării în comun a proiectului privind 
omagierea cu ocazia Zilei Naționale a României a veteranilor de război cu domiciliul în județul 
Ialomița. 
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 (2) Se aprobă contribuția județului Ialomița necesară în vederea acordării unor premii 
veteranilor de război și a cheltuielilor necesare acordării în cuantum de 40.000 lei, reprezentând 
99,6% din valoarea proiectului. 

 
Art.2 Se aprobă Contractul de asociere dintre părțile menționate la art.1), prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.3 Se împuternicește domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean 

Ialomița, să semneze Contractul de asociere menționat la art. 2). 
 
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art.5 Prin grija Secretarului General al județului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Ialomița, Asociației Naționale a Veteranilor de Război din România –Filiala 
Ialomița, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 

 

                     

        PREŞEDINTE,  
                                               Contrasemnează pentru legalitate, 

                  MARIAN PAVEL                                       Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                        Adrian Robert  IONESCU    
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