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Bugetul general al județului Ialomița 
în anul 2020

Bugetul consolidat al județului Ialomița ajunge 
în anul 2020 la suma de 393.079 mii lei, aproxi-
mativ 82 milioane euro, fonduri care ne vor per-
mite să continuăm dezvoltarea locală. 

Bugetul general pentru anul 2020, funda-
mentat în concordanţă cu prevederile Legii 
bugetului de stat nr. 5/2020, include veniturile 
posibil de realizat şi cheltuielile necesare pen-
tru îndeplinirea funcţiilor şi serviciilor con-

siliului judeţean şi instituţiilor finanţate din 
acesta şi anume: Direcția Județeană de Evidență 
a Persoanelor Ialomița, Centrul Județean de 
Resurse şi Asistență Educațională Ialomița, Școala 
Profesională Specială „Ion Teodorescu“ Slobozia, 
Muzeul Național al Agriculturii Slobozia, Muzeul 
Județean Ialomița, Biblioteca Județeană „Ștefan 
Bănulescu“ Ialomița, Centrul Județean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale 
Ialomița, Centrul Cultural „Ionel Perlea“ Ialomița,  
Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția 
Copilului Ialomița, Centrul de Asistență Medico-
Socială Fierbinți-Tîrg şi, nu în ultimul rând, partea 
de transferuri din bugetul judeţului pentru susţi-
nerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.

Bugetul, ca instrument de comunicare, trans-
mite informaţii financiare despre acţiunile, activi-
tăţile, proiectele şi serviciile pe care ni le propu-
nem în acest an.

Ca document al procesului de management ad-
ministrativ şi instrument care reflectă sub formă 
bănească potenţialul de care dispune judeţul pen-
tru acest an se propune un buget general în sumă 
de 393.079 mii lei ce are ca surse de finanţare:

 � Veniturile proprii pentru consiliul judeţean 
şi instituţiile din subordine : 11.255 mii lei 
(buget local - 10.891 mii lei, instituţii parţial 
autofinanţate – 364 mii lei);

 � Sume şi cote defalcate din impozitul pe ve-
nit: 28.709 mii lei;

 � Sume defalcate din taxa pe valoarea adăuga-
tă: 73.841 mii lei;

 � Subvenţii pentru finanţarea drepturilor per-
soanelor cu handicap: 383 mii lei;

 � Subvenții pentru finanțarea unităților medi-
co-sociale: 949 mii lei;

 � Finanţarea din Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală: 139.067 mii lei ;

 � Subvenţii din bugetul de stat şi sume primite 
de la UE pentru proiectele cu finanţare euro-
peană, accesate până la această dată: 51.631 
mii lei;

 � Excedentul anului precedent: 87.244 mii lei.
Bugetul judeţului pentru anul 2020 conține ca 

surse 14% din impozitul pe venit estimat a fi co-
lectat la nivelul întregului judeţ Ialomiţa, precum 
şi  sume alocate din cota  de 14% din impozitul pe 
venit.

În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului gene-
ral, pentru secţiunea de funcţionare, alocaţiile 
sunt de 130.609 mii lei (33,23% din totalul chel-
tuielilor acestui buget). 

Din această secţiune se asigură funcţionarea 
consiliului judeţean şi a instituţiilor subordonate 
în vederea îndeplinirii atribuţiilor legale, precum 
şi finanţarea serviciilor, activităţilor şi acţiunilor 

din competenţa acestora, cu pondere remarcabilă 
fiind asistenţa socială, Programul pentru şcoli al 
României, cultura şi întreținerea drumurilor ju-
dețene. Pe domenii de activitate, detalierea acestei 
sume se prezintă astfel:

 � Autorităţi executive: 15.733 mii lei;
 � Alte servicii publice generale: 2.556 mii lei;
 � Apărare naţională: 331 mii lei;
 � Ordine publică şi siguranţă naţională: 706 
mii lei;

 � Învăţământ: 7.373 mii lei;
 � Sănătate: 5.894 mii lei;
 � Cultură: 21.275 mii lei;
 � Asistenţă socială: 50.933 mii lei;
 � Protecţia mediului: 300 mii lei;
 � Programe de dezvoltare regională şi socială: 
680 mii lei;

 � Agricultură: 10 mii lei;
 � Drumuri şi poduri: 24.818 mii lei.

Pentru secțiunea de dezvoltare, alocațiile 
sunt de 262.470 mii lei (66,77% din total buget 
local). Secțiunea de Dezvoltare cuprinde venitu-
rile şi cheltuielile de capital  aferente Strategiei de 
Dezvoltare la nivel județean, respectiv cofinanța-
rea proiectelor europene şi celelalte investiții care 
intră în atribuțiile legale ale Consiliului Județean 
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Ialomița. Pe domenii de activitate, detalierea aces-
tei sume se prezintă astfel:

 � Autorităţi executive: 3.580 mii lei;
 � Alte servicii publice generale: 30 mii lei;
 � Apărare naţională: 338 mii lei;
 � Ordine publică şi siguranţă naţională: 12 mii 
lei;

 � Învăţământ: 1.018 mii lei;
 � Sănătate: 27.253 mii lei;
 � Cultură: 7.526 mii lei;
 � Asistenţă socială: 7.654 mii lei;
 � Protecţia mediului: 171 mii lei;
 � Programe de dezvoltare regională şi socială: 
11.340 mii lei;

 � Agricultură: 7 mii lei;
 � Drumuri şi poduri: 203.541 mii lei.

Principalele programe continuate 
și alte programe noi

 � Modernizarea drumurilor județene şi a 
podurilor;

 � Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de sănătate;

 � Finanțarea Programului Județean de 
Dezvoltare Locală prin Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița;

 � Reabilitarea patrimoniului public;
 � Acordarea stimulentului pentru naşteri;
 � Finanțarea proiectelor din domeniile: edu-
cație, sănătate şi educație antidrog, protec-
ția mediului, culte/religie, desfăşurate de 
ONG-uri şi culte (Legea 350/2005);

 � Susținerea programelor pentru tineret;
 � Finanțarea sportului de performanță şi a 
sportului de masă;

 � Premierea olimpicilor ialomițeni;
 � Premierea veteranilor ialomițeni;
 � Proiect pentru facilitarea transportului cu 
bicicleta şi realizarea trotuarelor pe drumu-
rile județene;

 � Amenajare heliport pentru Spitalul Județean 
de Urgență Slobozia;

 � Construirea şi dotarea blocului alimentar şi 
a spălătoriei aferente Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia.

Proiecte cu finanțare externă 
nerambursabilă în curs de implementare

 � Modernizarea  drumurilor județene  DJ 
302 (km 13+865 - km 37+545) localitățile 
Drăgoeşti - Roşiori - Moviliţa - Dridu, DJ 
101  (km 52+100-37+600) localitățile Dridu-
Fierbinți Târg-limită județ Ilfov,  DJ 101 (km 
52+100-59+700) localitățile Dridu - Jilavele 
şi DJ 402 (km 53+700 - 61+740)  limită județ 
Călăraşi - Sineşti (DN2);

 � Modernizare DJ 306 limită județul Călăraşi - 
Albeşti - Andrăşeşti - Gheorghe Doja - Crunți  
intersecție cu DJ 102H,  DJ 102 H intersecție 
cu DJ 306 - Reviga - Cocora - intersecție cu 
DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - 
Cocora - limită județ Buzău;

 � Modernizarea, extinderea şi dotarea Unității 
de Primire Urgențe din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia;

 � Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
Ambulatoriului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia;

 � Asigurarea accesului la servicii de sănătate 
în regim ambulatoriu pentru populația ju-
dețului Ialomița;

 � Îmbunătățirea accesului populației din ju-
dețele Prahova şi Ialomița la servicii medica-
le de urgență;

 � Construire adăpost pescăresc pentru îmbu-
nătăţirea siguranţei pescarilor;

 � Reabilitarea monumentului istoric şi de ar-
hitectură Conacul Bolomey;

 � Restaurare şi conservare Biserica de lemn 
„Sf. Nicolae“;

 � Reabilitarea şi punerea în valoare a monu-
mentului istoric Oraşul de Floci;

 � Creşterea eficienţei energetice a clădirii 
Complexului de Servicii Sociale Slobozia, 
Judeţul Ialomiţa - DGASPC;

 � TEAM UP - Reducerea numărului de copii şi 
tineri plasați în instituții prin consolidarea 
rețelei de asistenți maternali - Incluziunea 
socială şi combaterea sărăciei - DGASPC;

 � VENUS Împreună pentru o viață în siguran-
ță – DGASPC;

 � Împreună pentru bunici - reducerea nu-
mărului de bătrăni vulnerabili în comuna 
Traian, județul Ialomița, prin furnizarea de 
servicii sociale - DGASPC;

 � Eurobunici - reducerea numărului de bă-
trăni vulnerabili în comuna Valea Ciorii, 
județul Ialomița, prin furnizarea de servicii 
sociale - DGASPC.

Proiecte cu finanțare prin PNDL:
 � Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 
102 H, km 66+317 - 78+862;

 � Modernizare DJ 201, Bueşti - Ivăneşti - Ion 
Ghica - Ciulnița - Cosâmbeşti - Mărculeşti,  
km 57+000 - 84+000;

 � Modernizare DJ 201: Tronson I DN2  Coşereni 
- Axintele - Orezu, km 0+000 - 35+400;

 � Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C 
( Grivița ) - Smirna - Iazu - Scânteia - Valea 
Ciorii - DN21A, km 0+000 - km 25+350;

 � Construirea Blocului Operator din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

 � Modernizarea şi dotarea incintei clădirii 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia.

În bugetul de anul acesta, comparativ cu 2019, se 
înregistrează o creștere procentuală la Secțiunea 
de Dezvoltare de la 38,42% la 66,83%, dar și valoric 
de la 57.638,58 mii lei la 262.470 mii lei. 

HTTP://CJIALOMITA.RO

Noul website al Consiliului Județean Ialomița
În spiritul transparenței care a fost promova-

tă ca un principiu de lucru în cadrul Consiliului 
Județean Ialomița, s-a realizat un nou website, 
modern, care să răspundă mai bine nevoilor de 
informare a ialomițenilor.

Astfel, odată cu începerea noului an, a fost lan-
sat site-ul www.cjialomita.ro care înlocuieşte ve-
chiul site, cicnet.ro.

Principalul scop urmărit de echipa care s-a 
ocupat de crearea noului site a fost realizarea unui 
portal mai prietenos cu utilizatorii.

Numeroasele decizii, hotărâri, anunțuri sau al-
te documente sunt prezentate în tabele accesibile, 
dotate fiecare cu un motor de căutare.

De asemenea, motorul de căutare general al 
website-ului vine ca un instrument suplimentar, 
care să completeze facilizarea accesului la infor-
mație. Un alt aspect important, care a fost atins 
odată cu lansarea noului website, este posibilita-
tea accesării acestuia de pe orice terminal, fie că 
este vorba de telefon mobil sau tabletă. În termeni 
de specialitate, acest site este „responsive“, adaptat 
fiecărui device.

Soluțiile integrate în realizarea portalului 
cjialomita.ro au ca nucleu central platforma 
WordPress, cu CMS dedicat alături de care au fost 
implementate soluții de backup automat sau de 
monitorizare securitate website, pentru a minimi-
za riscul compromiterii site-ului de către atacuri 
cibernetice. 

Vă invităm să vizitați www.cjialomita.ro! 

(Urmare din pagina anterioară.)

Valoare totală proiecte cu finanțare externă 
nerambursabilă și finanțare PNDL lei €

Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă 329.148.533,14 68.572.611,07

— POR semnate 323.777.123,28 67.453.567,35

— POCA în evaluare 2.653.500,00 552.812,50

— POPAM semnate 2.717.909,86 566.231,22

Proiecte cu finanțare  PNDL 320.019.460,00 66.670.720,83

TOTAL 649.167.993,14 135.243.331,90
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Modernizarea infrastructurii rutiere 
din județ face un nou pas 

În toamna anului trecut, preşedintele 
Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru, îşi 
reafirma unul dintre obiectivele cele mai sonore 
pentru mandatul său la conducerea instituți-
ei. Reprezentantul cetățenilor din județ vorbea 
atunci despre importanța modernizării a peste 
200 km de drumuri județene. Proiectele sunt mul-
te ca număr şi sumele care sunt investite în aceste 
inițiative sunt de ordinul zecilor de milioane de 
lei. 

Proiectul unui drum important, 
într-o nouă fază

Dintre acestea, merită atenție DJ 203F, care a 
fost subiectul discuției la mijlocul lunii februarie 
la şedința Consiliului Județean Ialomița. Astfel, în 
data de 13 februarie a fost aprobat devizul general 
actualizat, devizele pe cele două loturi şi indica-
torii tehnico-economici relevanți pentru faza de 
execuție a obiectivului de investiții „Modernizarea 
drumului județean DJ 203F, DN2C (Grivița) - 
Smirna - Iazu - Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, 
Km 0+000 - Km 25+350“.

Loturile care compun acest drum se întind pe 
următoarele porțiuni Km 0+000 - Km 11+200, par-
curgând DN2C (Grivița) - Smirna - Iazu (DN21), 
pentru primul, şi, respectiv, Km 11+200 - Km 
25+350, unind Iazu (DN21)  - Scânteia - Valea Ciorii 
(DN21A), pentru cel de-al doilea.

Costurile totale ale proiectului 
ajung la aproape 50 milioane lei

În proiectul de hotărâre, la secțiunea care pri-
veşte principalii indicatori tehnico-economici se 
pot vedea sumele care sunt implicate în proiect. 
Cea mai mare parte a banilor merge în partea de 
construcție şi montaj, după cum se poate vedea 
din datele prezentate în documentul Consiliului 
Județean Ialomița.

Astfel, valoarea totală a investiției este de 
47.749,795,27 lei, inclusiv TVA. Din această sumă, 
pentru construcție şi montaj este alocată suma de 
42.702.833,82 lei cu TVA. Individual, pentru loturi, 
sumele sunt împărțite după cum urmează:

 � Pentru Lotul 1, valoarea totală a investiției 
este de 22.040.899,87 lei cu TVA, dintre care 
19.687.306,61 lei, incluzând TVA, pentru con-
strucții şi montaj;

 � Pentru Lotul 2, valoarea totală a investiți-
ei este de 25.708.895,40 lei, cu TVA, din care 
23.069.816,53 lei, incluzând TVA, pentru con-
strucții şi montaj.

Stadiul proiectelor, verificat 
la firul ierbii de autorități

În momentul de față, multiple proiecte crucia-
le pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastruc-
turii rutiere din județ sunt în continuă desfăşura-
re. În acest context, tot mai mulți ialomițeni vor 
să ştie care este starea lucrărilor în zonele în care 
locuiesc ei. Unii au decis să îl contacteze pe preşe-
dintele Consiliului Județean, Victor Moraru, prin 
intermediul unei rețele de socializare pentru a îi 
pune genul acesta de întrebări. Ca urmare a insis-
tențelor cetățeneşti, reprezentantul politic a decis 
să înceapă o serie de vizite neanunțate pe şantie-
rele pe care se desfăşoară lucrări în aceste zile.

„Mă țin de cuvânt - modernizăm drumurile ju-
dețene ialomițene! Am postat săptămâna trecută 
câteva fotografii de pe unul dintre tronsoanele 
unde se lucrează şi foarte mulți ialomițeni mi-au 
trimis întrebări legate de stadiul proiectelor în 
zonele în care locuiesc. M-am conformat dorin-
ței concetățenilor şi am început o serie de vizite 
inopinate.

De data asta, a fost vorba despre tronsonul 
Fierbinți – Dridu, unde am văzut calitatea lucră-
rilor executate până acum. Urmează inspecții 
informale şi poze de pe alte drumuri aflate în 
reabilitare.

Până acum pot spune că nu am întâlnit proble-
me grave şi lucrările merg potrivit graficului“, a 
scris domnul Victor Moraru pe contul său de pe o 
rețea de socializare. La jumătatea acestei luni, pre-
şedintele CJI avusese o şedință operativă cu între-
prinderea responsabilă pentru modernizarea DJ 
302 pentru a discuta despre nişte probleme apăru-
te în cursul lucrărilor, despre care constructorul a 

spus că vor putea fi depăşite. În aceeaşi perioadă, 
liderul instituției ialomițene a vizitat tronsonul 
Reviga - Miloşeşti, care face parte din DJ 102H, pe 
care se turna covorul asfaltic. Vizita neanunțată 
de care vorbea şeful CJI, Victor Moraru, a vizat DJ 
101, pe tronsonul Fierbinți - Dridu. 

Istoricul scurt al inițiativei. Drumul proiectu-
lui pentru DJ 203F din 2016 până astăzi

În referatul de aprobare ataşat la proiectul de 
hotărâre pentru a aproba devizul general actuali-
zat, devizele pe cele două loturi şi indicatorii teh-
nico-economici relevanți pentru faza de execuție, 
Victor Moraru face precizări importante privind 
istoricul proiectului.

Preşedintele Consiliului Județean Ialomița 
începe prin a menționa statutul de importanță 
ridicată. Proiectul este finanțat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală (PNDL), care se 
află în gestiunea Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administrației.

„În anul 2016 a fost demarată procedura lega-
tă de implementarea proiectului investițional 
de modernizare a drumului județean. Astfel, 
prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 
5/27.01.2016, cu modificările ulterioare, s-au apro-
bat Studiul de fezabilitate şi principalii indicatori 
tehnico-economici, faza DALI, prin hotărârea nr. 
193/23.11.2018 s-a aprobat devizul general actua-
lizat şi principalii indicatori tehnico-economici, 
faza PT, iar prin hotărârea nr. 11/31.01.2019 s-a 
aprobat devizul general actualizat, faza PT+DE 
şi principalii indicatori tehnico-economici atât 
pentru întregul obiectiv, cât şi pentru fiecare lot în 
parte, respectiv Lotul 1 cu traseul DN2C (Grivița) 
- Smirna - Iazu (DN21), Km 0+000 - Km 11+200 
şi Lotul 2: Iazu (DN21)  - Scânteia - Valea Ciorii 
(DN21A), Km 1+200 - Km 25+350.

Având în vedere că au fost atribuite contracte-
le de execuție lucrări pentru cele două loturi, se 
impune aprobarea noului deviz general actualizat 
şi a devizului pentru fiecare lot, în concordanță 
cu valoarea fiecărui contract de execuție semnat, 
potrivit prevederilor Ordinului 185/203, privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru pune-
rea în aplicare a prevederilor Ordonanței de ur-
gență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală“, expli-
că preşedintele Consiliului Județean Ialomița în 
documentul citat.  
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Un nou mandat în care ialomițenii sunt 
reprezentați în Comitetul European al Regiunilor

Reprezentarea la nivel european nu a fost, pro-
babil, nicicând mai relevantă. Într-un context în 
care viața tuturor este afectată în fiecare zi şi din ce 
în ce mai mult de integrarea economică pe care o 
produce fenomenul globalizării comerciale, vocea 
comunității trebuie să se facă auzită la orice nivel. 
Pentru acest scop există Comitetul European al 
Regiunilor (CoR), în care sunt reprezentate uni-
tățile administrativ-teritoriale din statele mem-
bre, prin reprezentanții aleşi în cadrul alegerilor 
locale. Având în vedere că Marea Britanie tocmai 
a părăsit familia Uniunii Europene, şi acordurile 
abia se negociază, putând produce efecte la scară 
largă, este important de ştiut că vocea comunitară 
poate ajunge la cel mai înalt nivel. Pentru județul 
Ialomița, cel care este responsabil pentru a discu-
ta evenimentele şi proiectele de la nivelul Uniunii 
din perspectiva comunităților locale este preşe-
dintele Consiliului Județean, Victor Moraru.

Ialomița, reprezentată în Comitetul 
European al Regiunilor

Reprezentantul ialomițenilor face parte din in-
stituția europeană încă din luna ianuarie a anului 
2015, conform datelor puse la dispoziție chiar de 
organizație. Grupul din care face parte domnul 
Victor Moraru este cel al Partidului Socialiştilor 
Europeni (Party of European Socialists - PES), ace-
eaşi mişcare din care fac parte şi europarlamen-
tarii Partidului Social Democrat. Recent, acesta, 
împreună cu colegii săi, au început un nou man-
dat de 5 ani în această instituție, valabil atâta timp 
cât aceştia îşi păstrează statutul de reprezentanți 
ai regiunilor sau oraşelor.

„De azi începe un nou mandat, de 5 ani, al 
Comitetului Regiunilor din Europa, principalul 
organism la nivel de aleşi locali şi regionali din 
UE, din care sunt onorat să fac parte.

La Bruxelles, în cadrul Comitetului Regiunilor 
din Europa, unde reprezint România şi Ialomița, 
se lucrează intens.

Sunt 100% implicat la dezbaterile Comisiilor 
din care fac parte, Comisia pentru politică de coe-
ziune teritorială şi bugetul UE (COTER) şi Comisia 
pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe şi 
instituționale (CIVEX), dar sunt cu gândul la pro-
blemele ialomițenilor.

Mulțumesc tuturor celor care au avut încrede-
re în mine şi promit că nu-i voi dezamăgi!“, a scris 
domnul Victor Moraru pe pagina sa de pe o rețea 
de socializare, la mijlocul acestei luni.

Comisiile în care se aude vocea Ialomiței
Rolul de a pune în discuție perspectiva locală 

sau regională în fața marilor probleme discutate 

în Uniunea Europeană nu este unul uşor de înde-
plinit. Comisiile menționate anterior sunt une-
le dintre cele prin care acest lucru se întâmplă. 
Preşedintele Consiliului Județean Ialomița Victor 
Moraru are responsabilități în două comisii im-
portante, descrise pe scurt în paragrafele de mai 
jos.

În primul rând, prin intermediul Comisiei pri-
vind politica de coeziune teritorială şi bugetul 
UE (COTER), Comitetul Regiunilor îşi îndreaptă 
atenția pe politica Uniunii cu privire la coeziu-
ne. Cu alte cuvinte, se concentrează pe evaluarea 
rezultatelor negocierilor privind acordurile de 
parteneriat şi programele operaționale, pe apli-
carea principiului parteneriatului în contextul 
programării fondurilor structurale şi de investiții 
europene pentru perioada următoare şi, în acelaşi 
timp, pe rapoartele privind coeziunea elaborate 
de Comisie. Printre subiectele de interes se nu-
mără şi mobilitatea în regiunile defavorizate din 
punct de vedere geografic şi demografic, cele două 
strategii macroregionale privind regiunea Mării 
Adriatice şi a Mării Ionice (EUSAIR) şi strategia 
pentru regiunea alpină (EUSALP), conform texte-
lor publicate de CoR.

În al doilea rând, Comisia pentru cetățenie, 
guvernanță, afaceri externe şi instituționale 
(CIVEX) are mai degrabă o orientare spre partea 
de drepturi ale omului şi guvernare democrati-
că, conform informațiilor oferite de instituție. 
Zonele de interes includ, aici: spațiul de libertate, 
securitate şi justiție, politica în domeniul imigra-
ției, azilului şi vizelor, carta drepturilor funda-
mentale a UE, cetățenia activă, deconcentrarea, 
afaceri constituționale, guvernanța, o mai bună 
legiferare, subsidiaritatea şi proporționalitatea, 
relații externe, inclusiv cooperarea externă admi-
nistrativă şi consolidarea capacităților, tratate şi 
negocieri internaționale, terorism şi controlul la 
frontiere, respectiv politica de vecinătate (inclusiv 
Parteneriatul estic şi cooperarea euromediterane-
eană), cooperarea descentralizată pentru dezvol-
tare şi aspectele legate de extinderea UE.

Aspecte financiare. Bugetul 
organizației și plata membrilor

Ce este de remarcat la această instituție es-
te că nu există remunerație pentru membrii săi. 
Membrilor li se acoperă numai cheltuielile impli-
cate de participarea la şedințe, prezența lor fiind 
înregistrată în procesul-verbal al fiecăreia dintre 
acestea.

Procesele-verbale sunt disponibile pe Portalul 
membrilor, unde se găsesc şi datele personale ale 
acestora şi sunt consemnate intervențiile din ca-

drul şedințelor. Este de menționat faptul că există 
o structură administrativă care ajută membrii, 
aceasta fiind condusă de un secretar general.

Bugetul de care dispune Comitetul Regiunilor 
este de aproximativ 96 milioane euro. Banii sunt 
folosiți să acopere atât cheltuielile pentru perso-
nal, cât şi cheltuielile de deplasare ale membri-
lor, serviciile de interpretariat şi activitățile de 
comunicare.

Cum arată Comitetul European al Regiunilor?
Instituțiile care fac parte din ansamblul orga-

nizatoric al Uniunii Europene sunt numeroase 
şi variate în funcțiile lor. CoR se remarcă, totuşi, 
prin faptul că este singura entitate a cărei menire 
este să reprezinte vocea oraşelor şi regiunilor ca-
re alcătuiesc, la nivel micro, Uniunea Europeană. 
Astfel, în interiorul acestui for sunt puşi față în fa-
ță reprezentanți locali şi regionali din fiecare colț 
al confederației, care trebuie să discute norme-
le care privesc în mod direct sau care au impact 
asupra acestor unități administrativ-teritoriale. 
De altfel, legislația care poate fi inclusă în aceas-
tă categorie reprezintă aproximativ 70% din toate 
normele Uniunii Europene. Comitetul European 
al Regiunilor apare în 1994, după ce intră în vigoa-
re Tratatul de la Maastricht.

Momentan, după ce Marea Britanie a decis să 
renunțe la statutul de membru al UE, Comitetul 
European al Regiunilor este format din 329 de 
membri titulari, cu drepturi depline, respectiv 
329 de membri supleanți. Aceştia sunt grupați în 
familii politice, aparținând de partide europene 
şi sunt conduşi de un preşedinte, în prezent aces-
ta fiind grecul Apostolos Tzitzikostas. Statutul de 
membru în interiorul CoR este dependent de a fi 
un reprezentant ales al cetățenilor, cum ar fi un 
primar sau un preşedinte de consiliu județean, 
cum este cazul domnului Victor Moraru.

Scopul membrilor este de a consulta, având 
în vedere interesele comunităților şi regiunilor, 
cu privire la probleme de pe mesele Comisiei şi 
Consiliului Uniuniii Europene. În fapt, avizele 
redactate de CoR se fac la cererea altor instituții 
europene, obligatoriu sau voluntar, dar pot fi şi 
propuse la inițiativa Comitetului însuşi.

Astfel, în următoarele domenii Consiliul sau 
Comisia trebuie să solicite obligatoriu avizul 
Comitetului Regiunilor înainte de a lua o deci-
zie, conform informațiilor disponibile pe site-ul 
instituției:

 � educație, formare profesională şi tineret (ar-
ticolul 165 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene - TFUE);

 � cultură (articolul 167 din TFUE);
 � sănătatea publică (articolul 168 din TFUE);
 � rețelele transeuropene de transporturi, te-
lecomunicații şi energie (articolul 172 din 
TFUE);

 � coeziunea economică şi socială (articolele 
175, 177 şi 178 din TFUE). 
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Două proiecte finanțate prin Programul 
Județean de Dezvoltare Locală au fost 
finalizate în anul 2020, la Maia și Dridu

Proiectele derulate în județul Ialomița nu se 
opresc. Indiferent de cum arată situația politică 
la nivel național, autoritățile din județ realizează 
că responsabilitatea lor cea mai mare este să se 
asigure de bunăstarea cetățenilor, conform fişei 
postului pentru care au fost aleşi. Respectarea an-
gajamentului față de votul cetățenilor nu se poate 
opri la fiecare impas politic. Lucrurile continuă să 
se mişte şi să se dezvolte în județ, cu fiecare zi care 
trece.

Încă două proiecte au fost 
finalizate la început de an

În actualul mandat al membrilor Consiliului 
Județean Ialomița, o prioritate crucială a fost sta-
bilită încă de acum câțiva ani, sub semnul trans-
parenței. Ideea de a da mai multă autonomie au-
torităților locale are beneficiul că le lasă pe aces-
tea să dedice fonduri importante către proiecte 
croite special pentru nevoile lor. Din acest motiv, 
Programul Județean de Dezvoltare Locală (PJDL) 
are o importanță aparte. Unitățile Administrativ-
Teritoriale (UAT-urile) realizează propuneri de 
proiecte pe care le depun pentru finanțare. Cele 
declarate câştigătoare, conform standardelor 
legale şi profesionale, primesc finanțare prin 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
Ialomița. Două proiecte ale unor comune din ju-
deț au primit bani pentru investiții, iar construcți-
ile au fost finalizate în aceste săptămâni.

„Parcul Snagov“ — un loc 
care înviorează mii de oameni 

În comuna Dridu din județul Ialomița, un pro-
iect major tocmai s-a încheiat. Este vorba despre 
construirea unui parc, o inițiativă care pare să 
poată răspunde atât nevoilor celor mici, cât şi 
dorințelor celor mari. Obiectivul, conform de-
scrierii, a fost „Îmbunătățirea serviciilor educa-
ționale, sociale, cultural-recreative şi distractive 
pentru copiii din comuna Dridu prin amenajarea 
unui parc“. Autoritățile din localitate estimează 
un număr impresionant de beneficiari. În pri-
mul rând, este vorba despre 70 de copii şi 426 de 
adulți care locuiesc în satul Dridu-Snagov. Pe de 
altă parte, când este vorba despre raza comunei, 
numerele devin semnificativ mai mari, pentru că 
sunt incluşi peste 3.000 de adulți şi 500 de copii. 
Pentru divertismentul locuitorilor, au fost realiza-

te următoarele construcții, conform descrieri din 
proiect:

 � Parc (loc de joacă) – Suprafață parc = 546 mp, 
având următoarele zone: zonă de joacă cu 
suprafața din tartan (365 mp) pe care sunt 
amplasate dotările următoare: tobogane, 
leagăne, balansoare, figurine pe arc, carusel, 
băncuțe, coşuri de gunoi şi echipamente fit-
ness; zonă verde cu flori şi zonă cu platforme 
amenajate din beton prevăzute cu foişoare = 
30 mp;

 � Gard ornamental din panouri din țeavă rec-
tangulară cu stâlpi metalici – 100.4 ml pe la-
turile E+V+S;

 � Gard din panouri de tablă cutată cu stâlpi 
metalici–52.84 ml pe latura de N.

Implementarea proiectului a durat 5 luni.
Acest proiect a costat, în total, 302.814 lei. 

Dintre aceşti bani, 200.000 lei reprezintă finan-
țare nerambursabilă acordată prin Programul 
Județean de Dezvoltare Locală 2019. Restul sumei 
a fost alocată de autoritățile locale.

Infrastructură construită pentru apa uzată, 
mai multă siguranță pentru cetățeni

Un alt astfel de proiect a fost implementat în 
comuna Maia. Început în anul 2018, în luna fe-
bruarie a avut loc şi conferința finală care marca 
finalul acestei inițiative. Autoritățile locale din 
Maia şi-au propus să investească în infrastructu-
ra zonei, protejând astfel sănătatea cetățenilor 
prin îmbunătățirea structurii responsabile pen-
tru transportarea de apă uzată. Sub denumirea de 
„Extindere rețea de canalizare pe Strada Mare în 
comuna Maia, jud. Ialomița“, proiectul a primit 
o finanțare de 200.000 de lei de la ADI Ialomița. 
Aceasta este suma maximă care poate fi acordată 
pentru o inițiativă comunală.

În cadrul proiectului au fost realizate următoa-
rele construcții:

 � O rețea de canalizare pe Str. Mare cu o lun-
gime de 890 m din conductă de polipropile-
nă– diametru 250 mm – debitul orar maxim 
- Qorar max= 2,16 mc/h=0.60 l/s; 

 � Execuția a 22 de cămine cu adâncimi diferite;
Pentru acest proiect, conform contractului, ter-

menul  de execuție a fost de 12 luni.
Valoarea totală a proiectului a depăşit 

400.000 lei. Astfel, pe lângă banii primiți de la ADI 
Ialomița, autoritățile locale au alocat 226.565 lei.

Programul pentru finanțarea 
inițiativelor locale, în cifre

La sfârşitul lunii ianuarie a acestui an, membrii 
Consiliului Județean Ialomița, după ce anunța-
seră continuarea PJDL şi în 2020, au aprobat no-
ul ghid pentru finanțare nerambursabilă. Acesta 
conține regulile pe care primarii trebuie să le ur-
meze pentru a solicita banii de care au nevoie. Este 
relevant de menționat că Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară susține o parte importantă a 
acestor inițiative, cofinanțând până la 200.000 lei 
pentru comune şi 300.000 lei pentru oraşe.

„Am crezut că ideea de a dezvolta echilibrat co-
munitățile din Ialomița şi de a îmbunătăți calita-
tea vieții ialomițenilor prin crearea Programului 
Județean de Dezvoltare Locală va fi una bună. Pe 
scurt: bani pentru proiecte gestionate de fiecare 
primărie la nivel local. Au fost voci care au spus 
că este o altă formă de control politic a primari-
lor. Adevărul este că PJDL este un program corect 
care impune o competiție în rândul primarilor 
pentru proiecte locale. Principiul este simplu: pri-
mul venit, primul servit, adică cine are proiecte 
pentru comunitățile lor vine şi depune şi primeşte 
finanțarea dacă îndeplineşte criteriile cerute“, a 
accentuat Victor Moraru, preşedintele Consiliului 
Județean Ialomița, vorbind despre proiectul năs-
cut în anul 2018.

În anii care au trecut, au fost depuse 60 de ce-
reri venind de la autorități locale, dintre care au 
primit aprobare 49. Pentru aceste inițiative, au 
fost alocați nu mai puțin de 9.847.595,38 lei.

Pentru anul în curs, domeniile către care se 
vor îndrepta fondurile distribuite prin Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița sunt: in-
frastructura, educaţia, sănătatea, mediu, progra-
mul de îmbunătăţire a infrastructurii destinate 
activităţilor sportive, situaţii de urgenţă. Bugetul 
inițial alocat pentru 2020 este de 5.000.000 lei.

„Vom finanța, şi în acest an, proiectele de inves-
tiții pentru creşterea calității vieții ialomițenilor. 
Dorința mea este să sprijin corect schimbarea în 
bine a comunităților locale, prin proiecte de inte-
res local“, a declarat domnul Victor Moraru. 
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Activitatea Gărzii Naţionale de Mediu, 
Comisariatul Judeţean Ialomiţa, în anul 2019

În perioada ianuarie – decembrie 2019, 
Comisariatul Judeţean Ialomiţa al Gărzii 
Naţionale de Mediu a efectuat 896 inspecţii, dintre 
care 422 inspecţii planificate, conform planului 
anual de controale şi 474 inspecţii neplanificate.

În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost în-
registrate: 83 controale efectuate în urma sesiză-
rilor; 155 controale de verificare a realizării măsu-
rilor stabilite anterior; 8 controale de identificare 
a unor obiective noi; 7 controale în urma auto-
sesizării; 97 controale dispuse de Comisariatul 
General al Gărzii Naţionale de Mediu; 111 con-
troale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor în-
cheiate în acest sens cu instituţii la nivel judeţean; 
8 controale pentru investigarea unor accidente 
sau incidente cu impact asupra mediului; 3 con-
troale pentru verificarea modului de respectare a 
autorizaţiei de mediu; 2 controale pentru emite-
rea de noi autorizaţii.

Principalele  neconformităţi  constatate  în  ur-
ma  controalelor  efectuate, în perioada menţio-
nată, au fost: lipsa solicitării/obţinerii actelor de 
reglementare din punct de vedere al protecţiei 
mediului; nerespectarea prevederilor autorizaţiei 
de mediu; nerealizarea în totalitate şi la termen a 

măsurilor stabilite în timpul controalelor anteri-
oare; neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor; 
depozitări necontrolate de deşeuri în spaţii neau-
torizate; nedepunerea declarațiilor la fondul de 
mediu; nerespectarea legislaţiei privind vehicule-
le scoase din uz.

    Inspecţiile realizate au avut ca prioritate ve-
rificarea măsurilor impuse cu ocazia controalelor 
anterioare, dar şi a măsurilor impuse cu ocazia 
verificărilor reclamaţiilor – respectiv măsurile im-
puse în situaţiile de poluări accidentale.    

În urma acestor controale, au fost aplicate 74 
de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 
1.060.000 lei.

  O pondere importantă în activitatea de control 
desfăşurată în perioada ianuarie 2019 – decembrie 
2019 a avut-o rezolvarea reclamaţiilor/sesizărilor. 
Cele 118 reclamaţii, verificate în această perioadă, 
au vizat aspecte privind depăşiri ale nivelului de 
zgomot, depozitări necontrolate de deşeuri şi as-
pecte privind nerespectarea condiţiilor din actele 
de reglementare.

Totodată, în perioada menţionată, au fost efec-
tuate acţiuni de inspecţie şi control pentru verifi-
carea stării de salubrizare a localităţilor, cursuri-

lor de ape, căilor de comunicaţii, de întreţinere a 
şanţurilor şi rigolelor de pe teritoriul administra-
tiv al oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa, 
precum şi urmărirea desfiinţărilor depozitărilor 
necontrolate de deşeuri din localităţile din judeţul 
Ialomiţa şi modul de respectare a legii nr. 211/2011 
republicată, cu modificările şi completările ulteri-
oare, de către autorităţile administraţiei publice 
locale şi operatorii de salubritate, în activitatea de 
colectare/valorificare/eliminare a deşeurilor ge-
nerate în gospodăriile urbane şi rurale. În cadrul 
acestor acţiuni, de control, s-au stabilit măsuri cu 
termene şi responsabilităţi în vederea respectării 
şi punerii în aplicarea prevederilor legale men-
ţionate. S-au aplicat un număr de 41 sancţiuni 
contraventionale, amenzi şi avertismente, în situ-
aţiile în care autorităţile publice locale nu au în-
deplinit obligaţiile prevăzute de legislaţia privind 
protecţia mediului şi o sancţiune contravenţiona-
lă (amendă în valoare de 40.000 lei conform legii 
nr. 211/2011) unui operator de salubritate.

Comisar şef,
Simona Dogaru 

Județul Ialomița la Târgul de 
Turism al României 2020

În perioada 20-23 februarie 2020, la Romexpo 
Bucureşti, a fost organizat Târgul de Turism al 
României. Evenimentul a avut ca obiectiv încu-
rajarea reprezentanților administrațiilor locale 
să facă cunoscute publicului larg frumoasele me-
leaguri româneşti. Zonele turistice din România 
au fost prezentate la târg de consiliile judeţene 
precum Ialomiţa, Bistriţa, Bihor, Botoşani, Braşov, 
Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Hunedoara, 
Maramureş, Mureş, Suceava, Timiş şi Tulcea, ca-
re au încântat vizitatorii cu cele mai frumoase 
tradiţii şi obiceiuri, alături de meşteri populari de 
renume.

Anul acesta, Județul Ialomița  a participat cu 
o amenajare specială a standului, care a atras 
privirile şi aprecierea vizitatorilor. Tradiția şi mo-
dernismul, împletite într-un design profesionist, 
au dat o imagine frumoasă  asupra potențialului 
existent şi a contribuit la cunoaşterea şi recunoaş-
terea zonelor cu tradiție din județ.

Nu a existat vizitator care să nu admire piese-
le autentice din Muzeul Național al Agriculturii, 
care să nu îşi aducă aminte de viața simplă trăită 
în urmă cu mulți ani. Întrebările erau adresate cu 
emoția anilor frumoşi din viața fiecăruia. Apoi, 
eleganța şi rafinamentul Domeniului Manasia 
muta privirile admirative ale vizitatorului, curio-
zitatea privind amplasamentul şi istoria acestuia 

demonstra că interesul de a vizita acest loc era 
foarte mare.  

O barcă ancorată la marginea standului evoca 
acel drum al bălților, tărâmul  unde pescarii pot 
poposi  să pescuiască în linişte şi de unde pot ve-
dea răsăritul soarelui în toată frumusețea lui. 

Podul Regelui Carol,  unul din cele mai frumoa-
se poduri metalice din lume, a fost un alt punct 
de atracție al standului județului Ialomița.  În dru-
mul spre mare  nu ai cum să nu admiri acea capo-
doperă inginerească a lui Anghel Saligny, care este 
emblema câmpiei dintre Feteşti şi Cernavodă.

De la tradiție şi locuri încărcate de istorie s-a 
făcut tranziția către modernism prin circuitul  de 
viteză Motorpark Adâncata, locul unde  pasiona-
ții de motoare îşi etalează talentul şi rezistența la 
adrenalină.

Frumusețea standului a fost completată de 
spectacole artistice de înaltă ținută susținute de 
Valentin Albeşteanu şi taraful său, Ansamblul fol-
cloric Doina Bărăganului şi solişti ialomițeni, care 
au fost apreciați şi aplaudați la scenă deschisă. 

În cele 4 zile de expoziție au fost distribuite vi-
zitatorilor materiale promoționale şi de promova-
re (broşuri de prezentare a județului Ialomița şi a 
unor obiective turistice din județ, pliante, flayere, 
cărți poştale, semne de carte, magneți cu imagini 
ale celor mai semnificative obiective culturale şi 

turistice, filme de prezentare etc.), care au creat un 
interes deosebit pentru descoperirea şi redescope-
rirea zonei de inedit a zestrei turistice ialomițene. 

Participarea Consiliului Județean Ialomița la 
astfel de evenimente urmăreşte atragerea poten-
țialilor turişti de a vizita județul Ialomița, prin pu-
nerea în valoare a patrimoniului turistic județean 
şi transformarea acestuia într-o resursă de dezvol-
tare locală. 
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Muzeul Județean Ialomița a fost acreditat
Muzeul Județean Ialomița anunță obținerea 

acreditării din partea Ministerului Culturii, prin 
Ordinul nr. 2591/06.02.2020, semnat de domnul 
ministru Bogdan Gheorghiu.

Dosarul de acreditare a inclus documente rele-
vante pentru îndeplinirea criteriilor de acredita-
re: rapoartele de activitate, centralizate pe ultimii 
trei ani, planul de restaurare a bunurilor culturale 
pe următorii doi ani, înscrisuri care atestă cali-
ficarea personalului de specialitate în raport cu 
funcția ocupată şi planificarea pe termen mediu a 
activității muzeului.

Documentația a fost însoțită de nota de consta-
re privind îndeplinirea condițiilor şi criteriilor de 
acreditare întocmită de Direcția Județeană pen-
tru Cultură Ialomița.

În luna ianuarie 2020, comisia a analizat soli-
citarea şi documentația de acreditare, alături de 
nota de constatare privind îndeplinirea condiții-
lor şi criteriile de acreditare întocmită de Direcția 
Județeană pentru Cultură Ialomița şi referatul de 
oportunitate privind acreditarea muzeului, întoc-
mit de Direcția Patrimoniu Cultural.

În data de 28 ianuarie 2020, domnul Florin 
Vlad, manager al Muzeului Județean Ialomița, a 
susținut un interviu în cadrul şedinței Comisiei 
Naționale a Muzeelor şi Colecțiilor, interviu în 

urma căruia s-a dat avizat favorabil acreditării 
muzeului. Acreditarea muzeelor din România es-
te obligatorie şi reprezintă un indicator de perfor-
manță al instituțiilor muzeale. 

Ştiaţi că?
La 20 de km de Slobozia, se află Casa 

Memorială Ionel Perlea?
În şcoala în care a învățat Ionel Perlea, în-

vață şi azi copiii din Ograda?
Casa Memorială de la Ograda este unică 

în județul Ialomița?
Obiectivul muzeal deține obiecte ale diri-

jorului Ionel Perlea, aduse din America, după 
moartea sa?

De anul acesta, vizitatorii sunt întâmpinați 
de o hologramă a lui Ionel Perlea, înfățişat la 
vârsta de 19 ani?

Principalele evenimente din viața dirijoru-
lui pot fi aflate răsfoind o carte electronică?

Arborele genealogic al lui Ionel Perlea poa-
te fi studiat la o masă de lucru electronică?

Teatrele de operă din marile oraşe ale 
Europei şi Americii, unde a concertat Ionel 
Perlea, pot fi văzute pe un perete electronic, 
prin touchscreen ?

Câteva dintre compozițiile muzicianului 
pot fi activate cu o baghetă electronică, as-
cultate şi vizionate ?

Viața şi cariera lui Ionel Perlea sunt ilus-
trate într-o bogată colecție fotografică, 
care păstrează viu spiritul familiei în Casa 
Memorială de la Ograda?

Înainte să se stingă din viață, la New York, 
Ionel Perlea a vizitat Casa Memorială de la 
Ograda, aceasta fiind cea mai mare dorință 
a lui?

După zeci de ani de absență, a fost întâm-
pinat cu flori de foştii colegi de clasă?

Aceste momente unice au fost imortali-
zate şi pot fi văzute la Casa Memorială de la 
Ograda?

Obiectivul muzeal se află chiar la şosea, 
pe DN2A?

Casa Memorială  poate fi vizitată atât în 
programul obişnuit de lucru, cât şi prin pro-
gramare la numerele de telefon 0243 279 
500 şi 0243 231 813 ?
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„Sunt un partener de cursă lungă al 
ialomițenilor“

Nu putem aştepta tot timpul ca oportunită-
țile de dezvoltare să răsară, pur şi simplu, în fața 
noastră şi noi doar să le culegem. Este important 
pentru mine şi pentru colegii mei din Consiliul 
Județean Ialomița să gândim în viitor, să plani-
ficăm cât mai devreme şi cât se poate de precis 
direcțiile propice de parcurs pentru dezvoltarea 
județului nostru. Luna februarie a fost, din acest 
punct de vedere, o perioadă de mare concentrare 
în activitatea mea. Acest lucru se datorează faptu-
lui că am dezbătut public şi am ajuns la forma fi-
nală a bugetului pe acest an, pe care am şi votat-o 
împreună cu colegii mei. Acest document arată ce 
proiecte vom începe în următoarele luni şi cum 
vor fi folosiți în mod direct banii pentru a îmbună-
tăți viața de zi cu zi a tuturor cetățenilor din județ. 
Am început un plan ambițios de dezvoltare a jude-
țului nostru, căruia m-am dedicat zilnic în ultimii 
ani, de când ialomițenii mi-au făcut onoarea de a 
mă învesti cu încrederea lor. Fundația de care vor-
besc, construită în răstimpul acesta, mă face să fiu 
sigur că edificiile dezvoltării care se vor ridica în 

perioada următoare vor fi trainice şi calitative. Îmi 
doresc să pot continua ce am început, de aceea voi 
concura, la următoarele alegeri, pentru voturile 
cetățenilor, propunând continuarea planurilor de 
până acum, dar şi noi direcții.

În mandatul meu, am vorbit despre trei mari 
priorități din care se nasc, evident, mult mai mul-
te ramuri şi direcții. Totuşi, pentru mine—gân-
dindu-mă la nevoile ialomițenilor—, punctele cele 
mai importante rămân: sănătatea, pentru că este 
nevoie ca, în momentele cele mai grele pentru 
noi sau pentru cineva drag, să ştim că ne putem 
baza nu doar pe medici pregătiți, dar şi pe apara-
tură modernă şi eficientă care să uşureze treaba 
doctorilor; infrastructura, pentru că mobilitatea 
asigură bazele dezvoltării noastre, în județ, per-
mițându-ne să ne deplasăm rapid şi în siguranță, 
lăsând, în acelaşi timp, şi agenților economici 
posibilitatea de a vedea că oriunde ar decide să 
îşi deschidă o afacere vor avea acces la toate cele 
trebuincioase; în final, mă gândesc la atragerea de 
fonduri europene, pentru că nevoile sunt variate 
în comunitățile locale din județul nostru şi trebu-
ie să existe posibilitatea tuturor unităților admi-
nistrativ-teritoriale, de la cele mai mici la cele mai 
mari, de a se ocupa de nevoile lor specifice.

Din dorința de a da libertatea necesară autori-
tăților locale de a îşi construi inițiativele proprii 
cât mai eficient s-a născut şi Programul Județean 
de Dezvoltare Locală (PJDL), în anul 2018. În ul-
timii doi ani, a fost alocată o sumă de 5.000.000 
de lei pentru a sprijini, prin cofinanțarea dată de 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, 
localitățile care vor să îşi dezvolte infrastructura, 
să investească în sport, să îşi doteze serviciile de 
urgență sau, printre altele, să contribuie la dez-
voltarea sportivă a comunității lor. Acelaşi lucru 
se va întâmpla şi în anul 2020, având în vedere că 
tocmai am aprobat noile instrucțiuni, simplificate 
şi clarificate. Autoritățile urmează regulile înscri-
se în Ghidul solicitantului şi, dacă inițiativele co-
respund normelor din regulament, primesc finan-
țare nerambursabilă menită să completeze inves-
tiția proprie într-un anumit proiect. Sunt mândru 
de rezultatele obținute până acum. În aceste două 
luni care au trecut din noul an, am putut vedea cu 
ochii mei rezultatele unor proiecte care au primit 
bani prin PJDL. Regulile pe care trebuie să le res-
pecte autoritățile care vor să le fie alocate fonduri 
sunt, acum, accesibile şi transparente, dând posi-

bilitatea oricui are această curiozitate democrati-
că să vadă ce şi cum se întâmplă.

Bugetul de anul acesta are o valoare totală de 
aproape 400 milioane lei. Pe lângă acesta, im-
portanța PJDL şi a fondurilor europene este de 
netăgăduit. Proiectele finanțate prin Program în-
sumează aproximativ 313 milioane de lei, în timp 
ce valoarea proiectelor finanțate cu bani europeni 
este de circa 315 milioane de lei. Cifrele arată că 
sunt sume mari în joc, iar banii aceştia - vorbind 
în special de finanțările nerambursabile - sunt di-
recționați spre dezvoltarea şi modernizarea jude-
țului nostru.

În fiecare an de la începutul mandatului meu, 
această perioadă este cea în care resimt cel mai 
presant responsabilitatea pentru a acționa calcu-
lat, responsabil şi având în vedere obiectivele pe 
termen lung. După această perioadă de planifica-
re intensă, mă folosesc de toate resursele de care 
dispun pentru a mă asigura că banii se duc unde 
trebuie şi că sunt folosiți pentru interesul direct al 
cetățenilor din județ. Nu am deloc toleranță pen-
tru tergiversări şi întârzieri nejustificate, de aceea 
încerc să dovedesc cu fiecare ocazie că ialomițe-
nii au în mine nu doar un un reprezentant, dar 
şi un partener de cursă lungă, care vrea să vadă 
județul nostru prosperând din ce în ce mai mult. 
Sper doar că dovezile pe care le aduc încontinuu 
în acest sens să arate exact cât de mult țin la acest 
ideal. Nimic nu mi-ar plăcea mai mult decât să 
pot lupta şi lucra pentru el şi în următorii ani. 

Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița
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