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  H O T Ă R Â R E  
privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/11.06.2021 
privind aprobarea  contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare 

de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean,  
cu modificările și completările ulterioare  

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
    Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 1666/2023 - N din 20.01.2023 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 108 din 11.06.2021 privind 

aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 
mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean;   

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 119 din 28.06.2022 privind 
modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108 din 
11.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în 
valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 191 din 28.09.2022 privind 
modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108 din 
11.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în 
valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean;  

- Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale aprobat prin Hotărârea nr. 6716 
din 16.09.2021; 

- Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale aprobat prin Hotărârea nr. 7199 
din 16.09.2022; 

- Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale aprobat prin Hotărârea nr. 7265 
din 31.10.2022; 

- Raportul de specialitate comun nr. 1734/2023 - P din 20.01.2023 al Direcţiei Buget 
Finanțe și Direcției de Investiții și Servicii Publice 

- Avizul nr. 1832/2023 - D din 25.01.2023 al Comisiei economico-financiară şi agricultură; 

- Avizul nr. 1840/2023 - F din 25.01.2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 

     În conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) și alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publică, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și 
funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 2158-2170 din Codul civil; 
      -    prevederile art. 47 alin. (4), art. 59 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
      -   prevederile art. 45 – art. 47 din Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021, 
cu modificările și completările ulterioare, 
         Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru finalizarea proiectelor 
aferente obiectivelor de investiţii publice de interes judeţean, ale căror documentații tehnico-
economice au fost aprobate prin hotărârile Consiliului Județean Ialomița prevăzute în anexa la 
prezenta hotărâre, 

  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. I Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108 din 11.06.2021 privind 
aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii 
lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
 Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art. III Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se comunică, 

spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița, Direcției Buget Finanțe și 
Direcției Investiții și Servicii Publice și, spre știință, și Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, 
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Secţiunea ”Monitorul Oficial al 
Judeţului”. 

 

          PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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