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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare  
profesională a consilierilor județeni în decursul mandatului 2020-2024 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere:  
 - Referatul de aprobare nr. 9672/2022 - E  din 12.04.2022 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 9734/2022 – G din 12.04.2022 al Direcției Coordonare 

Organizare; 
- Avizul nr. 10261/2022 - S din 18.04.2022 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie; 
- Avizul nr. 10271/2022 - W din 18.04.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Avizul nr. 10205/2022 - Y din 18.04.2022 al Comisiei economico-financiare  şi 

agricultură; 
- Avizul nr. 10231/2022 - G din 18.04.2022 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
- Avizul nr. 10314/2022 - E  din 18.04.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
În conformitate cu: 
- prevederile art.173 alin.(1) lit.b) art.173 alin.(3) lit.f) și art.217  din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art.62 alin.(12) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Consiliului Județean Ialomița aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.46 din 
30.03.2021, cu modificările și 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, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1 Se aprobă participarea consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean 

Ialomița la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională, în decursul 
mandatului 2020-2024. 
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Art. 2 Contravaloarea cursurilor și a celorlalte cheltuieli se va suporta din bugetul 

propriu al județului Ialomița, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate cu această 
destinație. 

 
Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
Art. 4  Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor implicate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița, precum și Instituției Prefectului – Județul 
Ialomița, urmând a fi publicată și pe site-ul Consiliului Județean Ialomița – Secțiunea 
”Monitorul Oficial al Județului”. 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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