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 H O T Ă R Â R E  
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 
privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.19988/2020 - E din 16.09.2020 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind 

aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare; 

 Examinând: 
 - Raportul  de specialitate nr. 20027/2020 - W din 16.09.2020 al Direcţiei Buget 
Finanţe; 
 - Avizul nr. 20289/2020 - C din 21.09.2020 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități; 

 - Avizul nr. 20326/2020 - E din 21.09.2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială și familie; 

- Avizul nr. 20270/2020 - C din 21.09.2020 al Comisiei economico – financiară și 
agricultura, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 173 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit.c), 385 alin. (3), art. 393 alin. (2), 
art.478 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea 
unor masuri financiare; 
 - prevederile nr. 1360/2019 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale,  precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi 
completări  prin Legea nr. 13/2011. 
 - prevederile Legii – cadru nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile art. 84, art. 86 şi 89 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 
19.01.2017, 
 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 (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 

privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

- postul de la poziția 20 din statul de funcţii (ID post 468882), de consilier, clasa I, grad 
profesional principal se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 
Compartimentului Corp Control; 

- postul de la poziția 34 din statul de funcţii (ID post 274310), de consilier juridic, clasa 
I, grad profesional principal se transformă în consilier juridic, clasa I, grad profesional 
superior, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic, Coordonare Organizare, 
Compartiment Juridic; 

- postul de la poziția 157 din statul de funcţii (ID post 468885), de consilier, clasa I, grad 
profesional principal se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 
Direcţiei Buget Finanţe, Compartiment  Resurse Umane; 

 
(2) Se aprobă statul de funcţii şi funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, actualizat, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 
       Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

       Art.III 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, 
EMIL-CĂTĂLIN GRIGORE 

                                                                                                    

 

 
     Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul general al judeţului Ialomiţa,                                                                                                          

  Adrian-Robert IONESCU 
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