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Pkokt-c 7 	HOTARARE 
privind modificarea Hottir ă ril Consillului Judetean lalomita nr. 171/09.11.2020 
privind organizarea cornisillor de specialitate ale Consiliului Judetean lalomita 

in mandatul 2020-2024, cu modifică  rile i cornpletă rile ulterio  are  

Consiliul Judetean  /atom  iţ a, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 	/2022 - a. din  06,03  .2022 al Pre ş edintelui 

Consiliului Judetean 
Examinand : 

Tncheierea de ş edintă  din 16.03.2022 a Tribunalului lalomita pronuntat ă  în  
dosarul nr. 379/98/2022; 

- Raportul de specialitate nr.  „7-4294 /2022 -  V/  din A9503  .2022 at Direc ţ iei 
Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. 	/2022 — 	din  ,8-- DB  .2022 al Comisiei juridice, de 
discipiin ă , drepturi, obliga ţ ii  i incompatibilită ti; 

În conform itate Cu: 
prevederile art. 182 On. (4), coroborat cu art. 124-127 din Ordonan ţ a de 

Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i 
cornpletă rile ulterioare; 

- Ordinul Prefectului Judetului lalomita nr. 503/21.10.2020 privind declararea 
co legal constituit a Consiliului Jude ţ ului lalomi ţ a, 

În terneiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanto de Urgen ţ a a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ş i cornpletă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1 Hotă rtirea Consiliului Judetean lalomita nr. 171/09.11.2020 privind 
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean lalomi ţ a in mandatul 
2020-2024, Cu modific ă rile i completă rile ulterioare, se modific ă  după  cum urmează : 

1. La articolui 2, litera a) se modific ă  i va avea urm ă torul cuprins: 
"Art.2 lit.e) domnul Sava Vasile — din partea Partidului PRO Romania. 
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Art. II Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot6r6re vo 
fi comunicata spre ducere la rndeplinire Pre ş edintelui Consiliului Judetean lalomita, 
persoonei nominalizate la art.1) ş i, directlilor implicate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean lalomita, urm6nd a fi publicat6 pe site-ul Consiliului 
Judetean lalomita, sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PREŞ 'EDINTE, 

Cantrasemneaz ă  pentru legalitate, 
MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judefului lalomita 
ADRIAN ROBERT 10NESCU 

Nr. 	 Rd/Cc 
Adoptată  la Slabozia 	 HAM 
Astă zi 	.2022 	 2 ex. 
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PREgDINTE 
	

Nr. 	/2022 - C.-- din ,25; og  .2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă ră re privind modificarea notă ră rii Consiliului Judetean Ialomita 

nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliulul 
Jude ţ ean Ialomiţ a in mandatul 2020-2024, en modific ă rile i complet ă rile ulterioare 

Prin proiectul de hot ă rare supus dezbaterii se propune modificarea Hot ă rarii 
Consiliului Judetean Ialomita nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judetean Ialomita in mandatul 2020-2024, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare. 

Ur-mare valid ă rii de c ă tre Tribunalul Ialomita a mandatului de consilier judetean 
pentru un supleant din partea Partidului PRO Romania, se iinpune finalizarea procedurilor 
legale de constituire a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Ialomita, a ş a cum 
au fost aprobate prin Hot ă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 171 din 09.11.2020. 

Astfel, domnul Sava Vasile (Partidul PRO Romania) se propune membru in Comisia 
juridică , de disciplină , drepturi, obligatii ş i incompatibilită ti, in locul vacantat în urma 
demisiei domnului Moraru Victor. 

Avand in vedere c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hoar-aril_ in forma si continutul prezentate in 
project. 

PRE$EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Redactat, 
Hainiana Ana - Maria 
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Nr. 	/2022 	din ogs, 03  .2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot5rfire privind modificarea Hotirarli Consiliului Judetean Ialomita nr. 

171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean 
Ialomita in mandatul 2020-2024, cu modificarile ş i complet ătrile ulterloare 

Proiechll de hot ă rare propus spre analiz ă  vizeaz ă  modificarea componen ţ ei Comisiei 
juridice, de disciplin ă , drepturi, obligaţ ii i incompatibilit ăţ i a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

Potrivit prevederilor art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modifică rile i complet ă rile ulterioare, dup ă  constituire, consiliul jude ţ ean are obliga ţ ia de a- ş i 
organiza comisiile de specialitate ş i, după  caz, comisii speciale. 

Prin hotă rdrea nr. 171 din 09.11.20205  a fost aprobat ă  organizarea unui num ă r de ş ase 
comisii, din care cinci de specialitate i una pentru mun ă rarea voturilor exprimate in cazul adopt ă rii 
hot ă rarii cu vot secret. De asemenea, a fost stabilit ă  ş i componenţ a nominal ă  a acestor comisii, in 
raport de num ă rul de consilieri jude ţ eni aflaţ i in func ţ ie. 

În ş edinţ a din 16.03.2022, Tribunalul Ialomi ţ a, a validat rnandatul unui consilier jude ţ ean 
declarat supleant pe lista Partidului PRO Romania. 

În aceste condi ţ ii, prin proiectul de hot ă rare se propune distribuirea domnului Sava Vasile 
(Partidul PRO Romania) pentru Comisia juridic ă , de diseiplin ă , drepturi, 
incornpatibilit ăţ i, be vacantat in urma demisiei domnului Moraru Victor. 

Constatand c ă  elementele mai sus prezentate fundamenteaz ă  din punct de vedere al 
legalităţ ii proiectul de hot ă rdre, propunem plenalui Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a adoptarea in 
forma prezentat ă . 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Tonica BĂ ICOI NU 

Cons lul Judetean alomlta 
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