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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea listei de investiții aferente proiectului ”Sprijin pentru pregătirea 

portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin  
Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița” 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1670/2023 - L din 20.01.2023 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 

 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 86 din 27.04.2021 prind aprobarea Planului 
Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița; 
 - prevederile Ghidului Solicitantului aferent cererii de proiecte POIM 2014-2020 – Axa 
Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor 
– Obiectivul specific 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de 
pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România; 
 - Raportul de specialitate nr. 1761/2023 – L din 20.01.2023 al Direcţiei Investiții și Servicii 
Publice; 
 - Avizul nr. 1834/2023 - F din 25.01.2023 al Comisiei economico-financiară, protecţia 
mediului şi turism; 
 - Avizul nr. 1838/2023 - J din 25.01.2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 

În conformitate cu: 
- Stategia de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Ialomița nr. 80 din 20.04.2022; 
 - prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;   

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. d) și alin. (5) lit. i) și m) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 
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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.1 Se aprobă lista de investiții aferentă proiectului ”Sprijin pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Planul Județean de 
Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița” prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 2 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată direcţiilor de specialitate implicate, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ECOO 
2009, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa la secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”.  

 

 

 

          PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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