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PROJECT DE HOTARARE NR. 
----- 

privind modificarea $i completarea Anexei la Hotiirorea Consiliului Iudetean 
talomna nr. 3 din 19.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare $i 

[unctionare a Consiliului Judetean lalomita, cu modificiirile ulterioare 

Intrare Nr. 

20 �una 

OM..ft,t:H�43 230200 

CONSIUUL JUDf · �I' , fl 

Consi/iul Iudetean talomito, 
Avond in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.<o30i /APJJJ-A din J.f' o'!, .2020 al Presedintelui 

Consiliului Iudetean tolomita; 
Examintind: 

- adresa Ministerului Lucriuilor Pub/ice Dezvoitiuii $i Administrafiei nr. 46408 
din 23.03.2020; 

- Hotiutueo Consiliului Iudetean talomiia nr. 3 din 19.01.2017 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si [unctionare a Consiliului Judetean 
tatomita, cu modlfitiuile ulterioare; 

- Raportul nr. (;'31!;/taJodin 2.ros .2020 al Direciie! Coordonare Organizare; 
• 

- Avizul nr. din .2020 al Comisiei juridice, de disciplina, 
drepturi, obllqoti! $i incompatibilitiui, 

Tn conformitate cu: 
- prevederile art. 50 din anexa nr. 1 la Decretul Presedintelui Romtiniei nr. 195 

din 16.03.2020 privind instituirea stiirii de urgenta pe teritoriul Romtiniei; 
- prevederile art. 134 s! art. 137 - art. 139 din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificiuile $i completiirite 
ulterioare; 

- prevederi/e art. 47 a/in. (4), art. 59, art. 64 $i art. 65 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnicii legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificiirile si comptetiuile u/terioare; 

- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare $i functionare a 
Consi/iufui Iudeiean taiomita. aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean talomita 
nr. 3/19.01.2017, cu modlficiirile ulterioare, 

Tn temeiul art. 196 a/in. (1)/it. a) din Ordonanto de Urgenta a Guvernului nr. 
57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificiirile $i completiirile ulterioare, 

H O T A R A $ T E  

Art.I Anexa la Hotiirarea Consiliului Iudetean tolomiia nr. 3 din 19.01.2017 
privind aprobarea Regulamentului de organizare sl [unctionare a Consi/iului 

Coil FP -ot-o« ed.} ,·ers.O 

k 

L!_J·�OJF.r ·· ·--·--: 

--- 



Iudetean talomita, cu modificiirile ulterioare, se modifica �; completeozii dupa cum 
urmeazii: 

1. La artico/ul 51 dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat (4111) cu 
urmiitorul continut: 
,,4111 Tn situatii!e excepiionote, constatate de ciure autoritiuiie abilitate, precum 
epidemii/e, pandemii/e, fenomenele natura/e extreme, cutremure, actele de terorism 
�; a/te situotli care Jae imposibila prezenta consi/ierilor judeieni la locul desfasurori! 
sedintelor consiliului judetean, sedintele consiliului judetean sau ale comisiilor de 
specialitate se desfa�oara prin mij/oace e/ectronice in baza procedurii previizutii in 
anexa la prezenta hotiutire. " 

2. La articolul 53 dupa a/ineatul {1} se introduce un nou alineat (1111} cu 
urmiitorui coniinut: 
,,1111 Tn situatiiie orevozute la artico/u/ 51 a/in. (4111) Consiliu/ Iudetean ialomita 

poate Ji convocat in sedinta care se va desfiisura prin mijloace electron ice. ,, 

3. La articolul 111 dupa litera j se introduce o nouii titerti ()Ill} cu urmiitorul 

continut: 

,,}111 sa participe �i sa i'�i exercite dreptul la vot la sedinieie desfiisurate prin mijloace 
e/ectonice potrivit anexei la regulament.,, 

Art.II Anexa la prezenta hotarare devine anexii la Regulamentul de 
organizare si [unctionare a Consiliului Judetean ialomita aprobat prin Hotiutueo 

Consi/iului Iudetean talomita nr. 3 din 19.01.2017, cu modificiuile sl completiuile 

u/terioare. 

Art.Ill Prezenta hotiirtire devine obligatorie �i produce efecte incepiind cu 
martie 2020. 

Art.IV Prin grija Secretarului General al Iudetului iatomita, prezenta hotarare 
se va comunica, spre ducere la indeplinire, directiiior din cadrul aparatului de 
specialitate al Consi/iului Iudetean lotomiia st, spre �tiinta, tnstituilei Prefectu/ui - 

Iudetul tolomita, urmiind sa fie publicatii pe site-u/ Consi/iului Iudetean lalomita. 

PRESEDINTE, 

VICTOR AIIORARU 

Consil/ul Judetean la/omlta 

11/ II Ill I II I II //IIIIII Ill I II Ill 
10000052822 

Avizat. 
Secretarul General al Judetului [alomiia 

Robert {ON 

Rd/Oc 

TGV 

Cod FP-07-06. ed.2 verstl 
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Procedura 

de desfasurare a sedintelor Consiliului Judetean Ialornita in sistem videoconferlnta 

I. Proiectele de hotarare, irnpreuna cu documentele suport ale acestora si dispozitia de 
convocare a sedintei in sistem videoconferinta vor fi comunicate tuturor consilierilor judeteni la 
adresa e e-mail cornunicata in acest scop. 

2. Desfasurarea sedintelor comisiilor de specialitate si a sedintelor de plen a Consiliului 
Judetean Ialornita se va realiza prin mijloace electronice in sistem videoconferinta prin utilizarea 
aparaturii IT&C. 

3. La inceputul sedintelor comisiilor de specialitate presedintele fiecarei comisii va 
efectua ape! nominal in vederea consernnarii prezentei in procesul verbal al sedintei de catre 
secretarul comisiei. 

Dupa aprobarea ordinii de zi a sedintei comisiei de specialitate se trece la dezbaterea 
fiecarui proiect de hotarare in parte, consemnandu-se de catre secretarul comisiei, in procesul 
verbal, rezultatul votului efectuat prin ape! nominal. 

Dupa finalizarea sedintei secretarul comisiei va comunica prin posta electronics procesul 
verbal al sedintei catre Compartimentul Coordonare Organizare, Gestionare Monitorul Oficial al 
Judetului Ialomita (cji@cicnet.ro). 

4. La inceputul sedintelor plenului Consiliului Judetean Ialornita, desfasurate in sistem 
videoconferinta, presedintele Consiliului Judetean Ialomita va efectua apelul nominal al 
consilierilor judeteni. 

Dupa consemnarea prezentei se aproba ordinea de zi a sedintei si se trece la dezbaterea 
proiectelor. 

Votul fiecarui proiect se realizeaza prin ape! nominal. 
Dupa incheierea sedintei organizata in sistem videoconferinta se consemneaza rezultatele 

in procesul verbal al sedintei. 
5. La sedintele comisiilor de specialitate si/sau la sedintele in plen, conducerea executiva 

a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita $i a institutiilor din subordine va 
asigura suportul necesar si poate interveni cu precizari si clarificari la solicitarea consilierilor 
judeteni. • 

6. In sistem videoconferinta nu vor fi analizate in vederea adoptari i proiecte de hotarare 
care contin informatii clasificate sau necesita votul secret. 

7. Sedintele comisiilor de specialitate si ale plenului Consiliului Judetean Ialornita se vor 
inregistra audio/video cu sprijinul personalului angajat in cadrul Compartimentului de 
Informatica din cadrul aparatului de specialitate. 
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PRESEDINTE l r. 

REFERA T DE AP ROBARE 

la proiectul de hotiiriire privind modificarea �i completarea Anexei la Hotararea Consiliului 
Judetean Ialornlta nr. 3 din 19.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare �i 

functionare a Consiliului Judetean Ialomita, cu modificiirile ulterioare 

Prin proiectul de hotiiriire supus dezbaterii plenului se propune modificarea �i completarea Anexei 
la Horararea Consiliului Judetean Ialornita nr. 3 din 1 9 . 0 1 . 2 0 1 7  privind aprobarea Regulamentului de 
organizare �i functionare a Consiliului Judetean lalornita, cu modificiirile ulterioare. 

Ministerului Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Adrninistratiei a comunicat cu adresa nr. 46408 din 
23 .03 .2020 cii prin Decretul Presedintelui Romiiniei nr 195 din data de 16 martie 2020, publicat in 
Monitorul Oficial al Romiiniei, Partea I, din data de 16 martie 2020, a fost instituita, pe o durata de 
30 de zile, pe intreg teritoriul Romiiniei, starea de urgenta �i se impune luarea tuturor masurilor 
dispuse. 

Avand in vedere multiplele rnasuri dispuse la nivel national de catre Comitetul National pentru 
Situatii Speciale de Urgenta pentru combaterea extinderii noului coronavirus, desfasurarea normals a 
sedintelor Consiliului Judetean Ialomita �i ale comisiilor de specialitate poate fi afectatii, putandu-se 
ajunge la imposibilitatea lntrunirii cvorumului de sedinta. 

Astfel, la a11. 50 din anexa nr. I la decret se prevede: .. Pe durata stdrii de urgentd, autoriuuile 
administratiei pub/ice centrale si locale var lua mdsuri pentru organizarea activitdtii astfel incdt 

sci fie evitat, pe cdt posibil, contactul direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor 

electronice de comunicare . . .  
in aces! sens, prezenta consilierilor judeteni, in contextul prevederilor art. 50 din anexa nr. I 

la Decretului Presedintelui Romiiniei nr. 195 din data de 16 martie 2020, poate fi constatata prin 
orice mijloace electronice de comunicare considerate necesare, suficiente si legale. 

Aviind in vedere cele de mai sus, prevederile art. 134 si 11. 137 - art. 139 din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificiirile si cornpletarile ulterioare, 
se propune completarea Regulamentul de organizare �i functionare a Consiliului Judetean lalornita 
aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 3 din 1 9.0 1 .201 7 ,  cu modificiirile �i cornpletarile 
ulterioare, astfel incat In situatii exceptionale, constatate de catre autoritatile abilitate, precum 
epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism si alte situatii care 
fac imposibila prezenta consilierilor judeteni la locul desfasurarii sedintelor consiliului judetean, 
sedintele consiliului judetean sau ale comisiilor de specialitate sii se desfasoara prin mijloace 
electronice in baza unei proceduri aprobate care devine anexa a regulamentului. 

Constatiind ca sunt indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialornita adoptarea hotararii in forma si con utul P,\-ezentate in proiect. 

Redactar 

Teodorescu Gabnela - Virgima 

PRESE INT 
VICTOR , 0 

\I\\\\\\\\\\ \nl\l\\\\\\\\ \ \I\ 
1ooooos2s23 

Conslllul Judetean 1a1omita 
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RAPORT 
la proiectul de hotarsre privind modificarea �i completarea Anexei la Hotararea Consiliului 

Judetean Ialomita nr. 3 din 19.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului .Iudetean Ialomita, cu modificiirile ulterioare 

A vand in vedere: 

- adresa nr. 46408 din 23.03.2020 a Ministerului Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Adrninistratiei 
referitoare la rnasuri necesare pentru impiedicarea raspandirii coronavirusului SARS - Cov2 
pe teritoriul Romaniei; 
- Hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta din anul 2020 privind 
aprobarea masurilor necesare cresterii capacitatii de interventie in prevenirea �i combaterea 
infectiei cu noul Coronavirus; 
- Planul de masuri pentru prevenire �i interventie in cazul suspiciunii sau aparitiei unor cazuri de 
infectie cu coronavirusul Covid-19 la nivelul judetului Ialomita aprobat de Comitetului Judetean 
pentru Situatii de Urgenta Ialornita; 
- Decretul Presedintelui Rornaniei nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe 
teritoriul Romaniei; 

prevederile art. 134 si art. 137 - art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Regulamentul de organizare �i functionare a Consiliului Judetean Ialornita aprobat prin 
Hotararea Cons i l iului Judetean Ialomita nr. 3 din 19 .0 1 .20 1 7 ,  cu rnodificarile si completarile 

ulterioare, 
Consiliul Judetean Ialornita, poate aproba modificarea si completarea regulamentul de 
organizare si functionare astfel incat in situatiile exceptionale, constatate de catre autoritatile 
abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de 
terorism si alte situatii care fac irnposibila prezenta consilierilor judeteni la locul desfasurarii 
sedintelor consiliului judetean, sedintele consiliului judetean sau ale comisiilor de specialitate se 
desfasoara prin mij loace electronice in baza procedurii prevazuta in anexa la proiectul de 
hotarare, 

 DIRECTOR E�ECUTIV D.C.O. 
lonica B�ICO U 


