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H O T Ă R Â R E  
privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în  
Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Referatul de aprobare nr. 27991/2020 - M din 21.12.2020 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 28053/2020 - W din 21.12.2020 al Direcției 
Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. 28282/2020 - A din 23.12.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   
 - Avizul nr. 28305/2020 - A din 23.12.2020 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 

- Avizul nr. 28352/2020 – E din 23.12.2020 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială și familie; 

- Procesul verbal nr. 28511/2020 - G din 28.12.2020  al Comisiei speciale de 
numărare a voturilor în cazul hotărârilor adoptate cu vot secret, 
 În conformitate cu: 
          - prevederile Legii nr. 202/ 2002  privind egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.054/2005 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului 
Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          - prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
                                                 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1(1) Se desemnează doamna Beciu Elisabeta în calitate de reprezentant al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi. 
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(2) Calitatea de membru al comisiei va înceta în cazul încetării mandatului de 
consilier județean sau în cazul reînnoirii componentei comisiei potrivit legislației în 
vigoare. 
  

Art.2 Pe perioada mandatului, doamna Beciu Elisabeta va beneficia de toate 
drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislația incidentă în 
vigoare. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre produce efecte  începând cu data comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
comunică, spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art. 1 şi, spre ştiinţă, 
Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Ialomița și Instituției Prefectului - 
Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
PREŞEDINTE, 

MARIAN PAVEL 
 
 

 
 

                                                                                                       Contrasemnează  pentru legalitate 
   Secretarul general al judeţului Ialomiţa,                                                                                                          

                                                                                                        Adrian - Robert IONESCU 
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