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H O T Ă R Â R E   
privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38  
din 22.09.2016 privind  aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare  

al acesteia, cu modificările și completările ulterioare 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Referatul de aprobare nr. 1504/2021 - V din 20.01.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
          - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 22.09.2016 privind 
aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 
Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările și 
completările ulterioare; 
           - Referatul de specialitate nr. 1527/2021 - T din 20.01.2021 al Direcției 
Amenajarea Teritoriului și Urbanism; 
 - Avizul nr. 1889/2021 - P din 25.01.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 
 - Avizul nr. 2014/2021 - J din 26.01.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism, 
 În conformitate cu:   

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f), alin. (3) lit. e),  alin. (5) lit. q) și alin. (6) lit. c) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 37 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, 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 din 
19.01.2017, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. I  Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 38 din 

22.09.2018 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
acesteia, se modifică și se înlocuiește cu Anexa 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 Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
va comunica, spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate în Anexa hotărârii, 
Direcţiei Amenajarea Teritoriului și Urbanism şi Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa, și spre știință Instituției Prefectului –Județul Ialomița, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – Secțiunea ”Monitorul 
Oficial al Județului”. 
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                                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate, 
        Secretarul General al Judeţului Ialomiţa                                                                                    

                  Adrian Robert  IONESCU    
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