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BUGETUL JUDEŢULUI IALOMIŢA 

PE ANUL 2018

Luni, 12 februarie 2018, începând cu ora 10,00, Consiliul 
Judeţean Ialomiţa a organizat dezbaterea publică privind 
proiectul Bugetului judeţului Ialomiţa pentru anul 2018. 
Dezbaterea s-a desfăşurat în Sala EUROPA a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, la ea participând peste 60 de invitaţi: 
reprezentanţi ai unor asociaţii şi fundaţii, consilieri judeţeni, 
primari ai unor unităţi administrativ teritoriale ialomiţene, 
reprezentanţi ai instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, jurnalişti.

Domnul Victor Moraru, preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, a prezentat liniile majore ale proiectului bugetului 
judeţului Ialomiţa pentru anul 2018, aducând apoi lămuriri 
punctuale pe secţiunile de funcţionare şi de dezvoltare, în 
special pe zona de investiţii.

Totalul veniturilor estimate prevăzute în proiectul de buget 
supus dezbaterii a fost de 206,417 mii lei, cheltuielile 
ridicându-se la aceeaşi sumă.

Pentru secţiunea de funcţionare proiectul a prevăzut 
venituri de 121.738 mii lei, cheltuielile fiind stabilite aceeași 
sumă.

Pentru secţiunea de dezvoltare proiectul a prevăzut 84.679 
mii lei, cheltuielile fiind dimensionate la valoarea veniturilor. 
Pentru secţiunea de dezvoltare se utilizează ca sursă şi 
excedentul din 2017, în valoare de 31.665 mii lei.

De remarcat faptul că, pentru anul 2018, în comparaţie cu 
anul 2017, sumele atrase din bugetul de stat pentru echilibrare 
sunt mai mici cu aproape 30%, conform Legii bugetului de stat 
nr. 2/2018.

Domnul Victor Moraru, preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, a răspuns apoi întrebărilor venite din partea unor 
consilieri judeţeni, a reprezentanţilor presei locale, ai 
asociaţiilor şi fundaţiilor sau a unor primari de localităţi 
ialomiţene, cu intenţia de a explica pe înţelesul tuturor 
structura şi direcţiile importante de acţiune pentru 2018.

Proiectul bugetului judeţului Ialomiţa pentru anul 2018 a 
fost aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean Ialomiţa din data 
de 19 februarie 2018, el asigurând cadrul legal pentru buna 
funcţionare a Judeţului Ialomiţa în acest an.

Structura aprobată se prezintă astfel:

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

Venituri - TOTAL 206.514 mii lei

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 121.815 mii lei

206.514 mii lei

84.699 mii lei SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 121.815 mii lei

84.699 mii lei

pag. 7pag. 7pag. 7pag. 7pag. 4pag. 4pag. 4pag. 4



Pagina 2 Nr. 5   •   Februarie 2018

Administrație



Pagina 3Nr. 5   •   Februarie 2018
Ialomiţa taIalomiţa taIalomiţa taInvestiții

Hotărâri adoptate 

de CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

în luna ianuarie 2018

Ședință ordinară - 25 ianuarie 2018 

În luna ianuarie 2018, Consiliul Judetean Ialomiţa s-a întrunit 

în şedinţă ordinară în care au fost dezbătute şi adoptate 

9 proiecte de hotărâre privind:

validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 269 din 19.12.2017  de majorare 
a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017;

aprobarea utilizării excedentului bugetului local 
rezultat la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2017;

repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe 
anul 2018;

aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Ialomița, instituţie publică de 
cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa;

organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul 
şcolar 2018/2019;

 trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
județului Ialomița a suprafeței de 889,9413 ha teren 
agricol;

aprobarea arendării unor terenuri cu destinație 
agricolă, proprietate privată a judeţului Ialomiţa, 
situate în extravilanul comunelor Vlădeni și Giurgeni;

numirea comisiei pentru efectuarea cercetării 
prealabile în vederea declarării utilității publice de 
interes local pentru lucrarea „Expropriere teren 
intravilan în suprafață totală de 8.982 mp situat în 
Orașul Căzănești”;

aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului 
de transport rutier S.C. Sardinia Tour S.R.L.,  în 
vederea efectuării serviciului de  transport public 
judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe 
traseul Manasia-Bărcănești. 

La capitolul diverse au fost discutate și analizate:
• Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa privind situaţia gestionării  patrimoniului din 
domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa, pe anul 
2017;

• Variantele de intervenţie la locuinţele construite 
nelegal pe terenul în suprafaţă de 5.779,219 m.p. din 
Urziceni;

• Propunerile de cooperări/înfrăţiri – Raionul 
Cantemir şi Raionul Nisporeni – Republica Moldova;

• Ofertele depuse de potențialii investitori la 
Aeroportul de la Alexeni .

Cabinet de stomatologie 

în localitatea Munteni-Buzău
L

uni, 29 ianuarie 2018, a avut loc  
inaugurarea cabinetului de stomatologie 
din localitatea Munteni-Buzău. Acesta se 

află în incinta dispensarului din comună, aici 
desfășurându-și activitatea  doamna doctor 
Drăniceru Nina, absolventă a Universității de 
Medicină și Farmacie Craiova, cu o vastă 
experiență, practicând această meserie încă de pe 
băncile facultății și colaborând cu medici 
stomatologi de renume.

Și pentru ca începutul să fie ”cu dreptul” așa cum se 
face  la ”casă nouă ”, a avut loc o sfințire a localului și 
binecuvântare din partea părintelui, care a dăruit o 
icoană cu Maica Domnului, în semn de bun-venit.

La acest eveniment au participat atât locuitori ai 
comunei, cât și reprezentanți ai autorităților locale.

Cabinetul reprezenta o mare necesitate pentru 
comunitatea locală (de 15 ani nu mai exista un astfel 
de cabinet) și s-a realizat cu sprijinul Consiliului local 
al comunei Munteni-Buzău,  pentru  acesta  alo-
cându-se însemnate fonduri în vederea reabilitării și 
modernizării spațiului aferent, dar și dotării 
corespunzătoare cu aparatură și instrumentar de 
ultima generatie.

De asemenea, în cel mai scurt timp va funcționa și 
serviciul de radiografii dentare, un alt mare avantaj, 
posibil cu ajutorul unui sponsor local.
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Proiecte cu finanţare 

nerambursabilă la Feteşti

În prezent, din punct de vedere al 
spațiilor dar și al aparaturii, acestea sunt 
neadecvate desfășurării actului medical 
dar și activităților conexe, ceea ce duce  la  

îngreunarea îndeplinirii sarcinilor de 
serviciu  precum și la apariția infecțiilor 
intraspitalicești.

Joi, 18.01.2018, Primăria Municipiului 
Fetești a organizat dezbatere publică pentru 
proiectul cu titlul "Extinderea și dotarea cu 
echipamente medicale a ambulatoriului din 
structura Spitalului municipal Anghel 
Saligny Fetești", proiect propus spre 
finanțare POR 2014-2020 - Axa prioritară 8: 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 
sociale. Acest eveniment a avut loc la 
Spitalul Municipal ,,Anghel Saligny'' Fetești 
fiind coordonat de primarul municipiului 
Fetești, dl. Sorin Gafițoi, viceprimarul 
municipiului, dl. Șonchereche Laurențiu, 
alături de dl. secretar de stat în Ministerul 
Sănătății, dr. Dan Alexandrescu, vice-
președintele Consiliului Județean Ialomița, 
dl. Cătălin Grigore, dl. senator Marian Pavel, 
și dl. deputat Ștefan Mușoiu. 

De asemenea, la dezbatere a participat atât 
conducerea cât și cadrele medicale ale 
Spitalului Municipal "Anghel Saligny". 

Proiectul vizează extinderea ambulato-
riului integrat al Spitalului Municipal 
„Anghel Saligny“ - Fetești şi dotarea acestuia 
cu echipamente performante, conducând 
astfel la diversificarea și îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor medicale, precum și la 
creşterea calităţii vieţii printr-o valorificare 
superioară a asistenţei medicale ambulatorii. 

Prin implementarea acestui proiect se 
urmărește realizarea condițiilor normale de 
desfășurare a actului medical, crearea de 
spații necesare, în conformitate cu 
prevederile Ordinului 914/2006 al 
ministrului sănătății cu modificările 
conform Ordinului nr.1096/2016. 

-str. Iancu Jianu
-str. Lalelelor
-str. Pinilor
-str. Narciselor
-str. Spitalului
-str. St.O. Iosif
-str. Corbului
-str. Soimului
-str. Elizeni
-str. 24 Ianuarie
-str. Aerodromului
-str. Alexandru Vlahuță
-str. Aviației
-str.Barierei
-str. Cătinei
-str. Fundătura Jiului
-str. Gheorghe Doja
-str. Jiului
-str. Sălciilor
-str. Sportului
-str. Turda
-str. Crișani
-str. Panduri
-Strada Eroilor
-Strada Batozei
-Strada Duzilor

Primăria Municipiului Fetești, prin SC 
Drumuri Municipale SA, a finalizat mai multe 
etape de pietruire a străzilor ce fac parte din 
programul anual de reabilitare și întreținere a 
infrastructurii stradale, finanțat cu fonduri de la 
bugetul local. 

Au fost reabilitate  33 străzi, din cartierul 
Fetești-Oraș, după cum urmează:

De asemenea, au fost executate lucrări de reparații la 
zonele de refugiu din stațiile de îmbarcare/coborâre pe 
traseul Fetești Gară - Buliga :

-Strada Eforie
-Strada Fermei
-Strada Islazului
-Strada Mircea Cel Mare

Primăria Municipiului Fetești a semnat vineri, 
19.01.2018, la Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene două 
contracte finanţate prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 2017 – 2020. 

Proiectul vizează reabilitarea și modernizarea 
străzilor municipale după cum urmează: str. 
Tineretului, str. Ceahlăului, str. General Averescu, 
str. Armatei, str. Grâușor și reabilitarea Grădiniței cu 
Program Prelungit „Albă ca Zăpada“. Primul 
proiect privind reabilitarea și modernizarea străzilor 
municipale se ridica la suma de 5.632.390 lei iar cel 
de-al doilea proiect privind reabilitarea Grădiniței cu 
Program Prelungit „Albă ca Zăpada“ se ridică la 
suma de 545.000 lei. 

Primarul municipiului, Gafițoi Sorin și 
viceprimarul municipiului, Șonchereche Laurențiu, 
au semnat contractele în prezența secretarului de stat 
în Ministerul Dezvoltării, Gâdea Adrian. Autoritățile 
municipale au în vedere și reabilitarea Grădinii de 
Vară, printr-un program finanțat de Compania 
Națională de Investiții și caută în continuare noi 
oportunități pentru dezvoltarea municipiului.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul 

Fetești stabilește modul în care se vor pune în aplicare 
conceptele moderne de planificare și management al mobilității 
urbane durabile, așa cum au fost definite și implementate la 
nivel european. Aceste concepte sunt particularizate la 
specificul Municipiului Fetești, urmărind maximizarea 
efectelor aduse prin îmbunătățirea indicatorilor de mobilitate 
pe termen mediu (la orizontul anului 2023).

Arealul planului de mobilitate este reprezentat de teritoriul 
unității administrativ-teritoriale Fetești, poziționat în sud-estul 
județului Ialomița, situat în Regiunea de Dezvoltare Sud 
Muntenia a României. 

Alegerea arealului acoperit de PMUD al Municipiului 
Fetești s-a realizat prin corelarea cu prevederile Planului de 
Urbanism General și ținând seama de relațiile de transport cu 
teritoriul învecinat. De asemenea, la alegerea arealului selectat 
al PMUD – teritoriul unității administrativ-teritoriale al 
Municipiului Fetești (care include cartierele Fetești Oraș, 
Fetești Gară, Vlașca și Buliga) – s-a ținut seama de omogenitatea crescută în ceea ce privește 
dezvoltarea socială, economică, dezvoltarea transporturilor (inclusiv a sistemului de transport 
public), considerente de utilizarea teritoriului. 

Sintetizând, scopul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Fetești este de 
îmbunătățire a accesibilității în zonele urbane și asigurare a mobilității durabile, precum și a unor 
servicii de transport de calitate ridicată în interiorul zonelor urbane și pe arterele de penetrație către 
acestea.

PMUD pentru Municipiul Fetești urmărește îndeplinirea următoarelor obiective fundamentale:
-Accesibilitate – sistemul de transport si mobilitate va facilita accesul către destinații în care se 

desfășoară activități esențiale pentru toate categoriile de utilizatori ;
-Eficiență economică – sistemul de transport și mobilitate va sprijini în continuare 

desfășurarea activităților economice în Fetești , în condiții de dezvoltare durabilă;
-Siguranță – sistemul de transport  și mobilitate va urmări reducerea numărului de victime 

provenite din accidentele rutiere, cu precădere din rândul participanților la trafic vulnerabili;
-Protejarea mediului- sistemul de transport și mobilitate va urmări reducerea impactului 

negativ asupra mediului (emisii de poluanți , de gaze cu efect de seră, zgomot);
-Calitatea vieții-sistemul de transport și mobilitate va fi orientat către îndeplinirea 

obiectivelor fundamentale de mai sus, contribuind la dezvoltarea urbană durabilă și la creșterea 
calității vieții în Municipiul Fetești.

-Strada Nordului
-Strada Preda Buzescu
-Strada Unirii

-Stație autobuz
-Str.Eroilor Fetesti Oraș
-Stație autobuz-Dunărea
-Stație autobuz-Halta Borcea

-Stație autobuz-Str.Plevnei
-Stație autobuz-Vlașca
-Stație autobuz-Buliga

Programul de reabilitare străzi
Feteşti - Oraş 

Extinderea şi dotarea Extinderea şi dotarea 
cu echipamente medicale cu echipamente medicale 

 a Spitalului „Anghel Saligny“ Feteşti a Spitalului „Anghel Saligny“ Feteşti

Extinderea şi dotarea 
cu echipamente medicale 

 a Spitalului „Anghel Saligny“ Feteşti

Extinderea şi dotarea 
cu echipamente medicale 

 a Spitalului „Anghel Saligny“ Feteşti

Dezbatere publică
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MEDICI AI SPITALULUI JUDEŢEAN 

DE URGENŢĂ SLOBOZIA ( )III

Prestigiul unei instituţii este dat 
de valoarea oamenilor care lucrează acolo. 
De aceea continuăm prezentarea medicilor 

de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, 
dar şi a secţiilor unde aceştia îşi desfăşoară 

activitatea, a achiziţiilor tehnice noi şi a 
planurilor lor de viitor. 

DR. Jeni Cătălina ARJOCU

medic specialist oftalmolog 

DR. GEORGIANA ELENA IONESCU
medic specialist - boli infecțioase

Sănătate

Formată în cadrul Centrului 
Național de Glaucom (Spitalul 
Universitar de Urgență, București), 
doctor Arjocu Jeni Cătălina face 
parte din generația nouă de medici 
sosiți la SJU Slobozia. Doamna 
doctor aduce în Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slobozia o vastă experiență 
în diagnosticul, urmărirea și 
tratamentul glaucomului și se 
bucură să profeseze în singurul 
centru medical din județul Ialomița 
care dispune de aparatura necesară 
d i a g n o s t i c ă r i i  c o r e c t e  a  
glaucomului.

Lucrând alături de asistenți 
medicali foarte bine pregătiți, 
intervine în  diagnosticul  și  
tratamentul a numeroase afecțiuni 
oculare,  efectuează  diverse  
intervenții chirurgicale și realizează 
corecția viciilor de refracție. Pentru  
acestea, o permanentă pregătire și 
adaptare la noile tehnologii și tehnici 
sunt obligatorii. Numai în ultimul an, 
doamna doctor a participat la două 
cursuri de specializare în străinătate și 
la alte câteva în România; la acestea 
se adaugă o lungă listă din perioada 
precedentă.

Noul manager al spitalului  
sprijină activitatea medicilor prin 
achiziționarea de aparatură și 
materiale medicale, dar totodată 
ajută și la integrarea tinerilor 
medici. 

Lăsată timp îndelungat în plan 
secundar, Secția Oftalmologie din 
cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia a primit recent 
două aparate de care era mare 
nevoie - un perimetru computerizat 
și un  extrem de util biomicroscop 
performant.  Așadar,  putem 
concluziona că, deși mai este de 
muncă, lucrurile se mișcă în sensul 
corect.

Medic rezident la Spitalul “Prof. Dr. Matei Balș”  în perioada 2012-2016, 
medic specialist la Spitalul Județean de Urgență Slobozia  din anul 2017, dr. 
Georgiana Elena Ionescu face parte noua generație de medici care au venit în 
Slobozia în ultima perioadă. Pe parcursul studiilor a avut oportunitatea de a 
învăța de la medici recunoscuți pe plan național și internațional și a participat 
la conferințe și congrese naționale, atât în calitate de autor cât și de coautor.

Cabinetul de  Boli Infecțioase al SJU Slobozia asigură diagnosticul și 
tratamentul urgențelor cu patologie infecțioasă, dar și supravegherea și 
tratamentul afecțiunilor cronice.

Din luna ianuarie 2018 s-a redeschis programul de vaccinare antirabică, 
facilitând accesul pacienților la tratament. 

Cu sprijinul noului manager, în viitorul apropiat, se dorește înființarea 
unei secții de Boli Infecțioase atât de necesară în județul Ialomița.

Perimetru computerizat cunoscut 
popular ca şi "câmp vizual" arată 

funcția retinei. Biomicroscopul 
este aparatul care se foloseşte la 

examinarea ochiului.

DR. NIŢU MIRELA

medic specialist - medicină generală

Unitatea de Primire a Urgențelor din cadrul 
SJU Slobozia funcționează 24 de ore din 24, 
continuitatea serviciilor medicale fiind asigurată de 
medici și personal medical calificat.

Adresabilitatea pacienților din cadru UPU a 
crescut în ultimii trei ani (2014-2017), media anuală 
fiind de aproximativ 36.000 de pacienți.

Absolventă a Universității de Medicină și 
Farmacie  “Carol Davila”, promoţia 1984, dr. Nițu 
Mirela Steliana și-a început activitatea  în cadrul 
SJU Slobozia ca medic stagiar timp de trei ani, la 
finalul cărora a susținut examenul de specialitate în 
medicină generală.

1999 este anul în care s-au pus bazele înființării la 
nivel național a UPU, dar și anul care a schimbat 
radical destinul profesional al  doamnei doctor, 
aceasta făcând trecerea de la medicină de familie la 
medicina de urgență.

În anul 2000 a urmat, timp de şase luni, programul 
de pregătire pentru Atestatul de Medicină de Urgență 
prespitalicească în cadrul Spitalului Clinic de 
Urgență București.

În anul 2014 au urmat alte de şase luni de pregătire 
în cadrul programul de atestare în asistență medicală 
de urgență pentru structurile UPU. Ambele module de 
pregătire profesională au fost încheiate cu evaluări 
ale procesului de formare a cunoștințelor și 
abilităților dobăndite.

Ca proiect de viitor, Unitatea de Primiri a 
Urgențelor din cadrul SJU Slobozia va suporta 
extinderea de care este nevoie pentru rezolvarea 
tuturor prezentărilor în urgență, dotarea cu aparatură 
nouă și performantă care să ușureze stabilizarea 
cazurilor, dar și pentru creșterea acurateții 
diagnosticării și o continuă recrutare de medici 
specializați în medicină de urgență. 

Competență: medicină de urgență și medicina muncii

Dr. Aldabsheh Jamil este posesor al Diplomei  
Europene în Anestezie și Terapie Intensivă (2016-
Geneva, Elveția), cu competența ECMO (oxigenare 
extracorporală)-Frankfurt, Germania; competență în 
dializă acută, dializă hepatică, membru al societății 
Europene de Anestezie Regională (ESRA).

La Spitalul Județean de Urgență Slobozia își 
desfășoară activitatea în cadrul compartimentelor 
Ortopedie și Urologie, unde practică tehnici de anestezie 
locoregională cu scăderea necesarului de anestezie totală, 
montează catetere de dializă longlife în premieră în cadrul 
Spitalului de la Slobozia (pacienții erau îndrumați 
anterior către alte unități sanitare).

Ca proiecte pentru viitorul apropiat, bucurându-se de 
sprijinul colegilor săi, dr. Baciu Victor - medic șef secția 
ATI și dr. Pravăț Marcela - medic primar ATI și 
Nefrologie, enumerăm :

1. Începerea Programului de Dializă Acută, Plasma 
Exchange și Hemofiltrare.

2. Montarea camerelor de Chimioterapie.
3. Terapia durerii acute și cronice .

DR. ALDABSHEH JAMIL
Medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă

Dotarea secției ATI, considerată ”regina” secțiilor , 
reprezintă pilonul principal pentru a ridica nivelul 
serviciilor medicale, atât al specialităților medicale cât și 
al celor chirurgicale; cu cât secția ATI va fi mai dotată, cu 
atât va permite celorlalte specialități să ofere servicii 
medicale mai complexe (ex. Intervenții chirurgicale 
majore ) și mai avansate, care să se ridice la nivelul celor 
naționale sau chiar europene.


