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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017  privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare 

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 6308/2020 - A din 25.03.2020 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
Examinând: 
- adresa Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării şi Administraţiei nr. 46408 

din 23.03.2020; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017  privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Ialomița, cu modificările ulterioare; 

- Raportul  de specialitate nr. 6313/2020 - M din 25.03.2020 al Direcţiei 
Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. 6402/2020 - K din 26.03.2020 al Comisiei juridice, de  disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 195 
din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;  
      - prevederile art. 134 şi art. 137 – art. 139 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului      nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 47 alin. (4),  art. 59, art. 64 și art. 65 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr. 3/19.01.2017, cu modificările ulterioare, 
 În temeiul art. 196 alin.(1)lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.I  Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017  

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
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Județean Ialomița, cu modificările ulterioare, se modifică şi completează după cum 
urmează: 
 1. La articolul 51 după alineatul (4) se introduce un nou alineat (4^1) cu 
următorul conţinut: 
„4^1 În situaţiile excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum 
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism 
şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa consilierilor judeţeni la locul desfăşurării 
sedinţelor consiliului judeţean, şedinţele consiliului judeţean sau ale comisiilor de 
specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice în baza procedurii prevăzută în  
anexa la prezenta hotărâre. ” 
 2. La articolul 53 după alineatul (1) se introduce un nou alineat (1^1) cu 
următorul conţinut: 
„1^1 În situaţiile prevăzute la articolul 51 alin. (4^1) Consiliul Judeţean Ialomiţa 
poate fi convocat în şedinţa care se va desfăşura  prin mijloace electronice. „ 
 3. La articolul 111 după litera j se introduce o nouă literă (j^1) cu următorul 
conţinut: 
„j^1 să participe şi să îşi exercite dreptul la vot la şedinţele desfăşurate prin mijloace 
electronice potrivit anexei la regulament.„ 
 
 Art.II  Anexa la prezenta hotărâre devine anexă la Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
Art.III  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte începând cu 

martie 2020. 
 

Art.IV Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre 
se va comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

PREŞEDINTE, 
VICTOR MORARU 

 
 

 
   Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                          Secretarul General al Judeţului Ialomiţa  
                                                                                                                     Adrian Robert IONESCU 
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