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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea documentației de amenajare a teritoriului  

”Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean – P.A.T.J. Ialomița” 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1715/2021 - T din 22.01.2021 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 17 din 11.03.2004 privind aprobarea 

Planului de Amenajare a Teritoriului județului Ialomița, 
Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. 1753/2021 - H din 22.01.2021 al Direcţiei Amenajarea 

Teritoriului și Urbanism; 
 - Avizul nr. 7524/2021 – X din 29.03.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Avizul nr. 7473/2021 – N din 29.03.2021 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură; 

- Avizul nr. 7549/2021 - X din 29.03.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 7414/2021 – D din 26.03.2021 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Aviz nr. 7512/2021 - R din 29.03.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie, 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 21, art. 22 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 40 lit.c), art. 42, art. 50 alin. 

(1), art. 51 alin. (1), art. 56 alin. (1), alin. (4), alin. (7), art. 58, art. 59, art. 60 și art. 62 
alin.(1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
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- prevederile art. 173 alin. (1) lit.b), ali.(3) lit.e) din Ordonanța de Urgența a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020; 

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, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

 Art.1 Se aprobă documentației de amenajare a teritoriului ”Actualizarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului Județean – P.A.T.J. Ialomița” în forma și conținutul prezentat în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2 Perioada de valabilitate a documentației de amenajare a teritoriului este de 10 
ani. 
 
 Art.3 Direcția de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița va monitoriza respectarea prevederilor Planului 
de Amenajare a Teritoriului județului Ialomița actualizat, de către toate unitățile 
administrativ-teritoriale din județ (comune, orașe, municipii) astfel cum a fost aprobat și va 
urmări corelarea realizării programelor de dezvoltare locală cu prevederile acestuia. 
 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată spre ducere la îndeplinire de Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism și 
tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Ialomița, și spre știință Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Inspectoratul de Stat în Construcții Ialomița și 
Instituției Prefectului –Județul Ialomița,  urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 
 

       PREŞEDINTE,  
                                                     Contrasemnează pentru legalitate, 

                  MARIAN PAVEL                                            Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                            ADRIAN ROBERT IONESCU    
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