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PROIECT DE HOTAR/fRE NR. 	 
privind modificarea Anexei la Hotă rdrea Consiliului Judelean Ialomita nr. 

182/28.09.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare  i  Functionare al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialotnita 

Consiliul Judeţean 
Av ă nd in vedere; 
- Referatul de aprobare nr. .29 Y.-f3 72022-6-  din  /5  .11.2022 al Presedintelui 

Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a; 
Examindnd: 
- Raportul nr.  49(06 72022-( din /6 .11.2022 al Direcţ iel Coordonare 

Organizare; 
- Aviz nr. 	72022- 	din 	11.2022 al Cornisiei pentru rnuncei, să ndtate, 

asistentă  sociald familie; 
- Aviz nr. 	/2022- din 	11.2022 al Comisiei juridice, de disciplină , drepturi, 

incompatibiliră ti; 
- Hotdră rea Consiliului Judetean Ialomila 	182/28.09.2022 privind aprobarea 

Regulamentui de Organizare i  .Functionare al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judetean Ialomita; 

In conformitate cu; 
- prevederile art. 5 lit. g), art. 173 al/n. (2) lit. c) si art. 190 al/n. (3) din Ordonanta de 

Urgenfd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile 
completeirile ulterioare; 

- prevederile art, 47 al/n. (4) si art. 59 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicei 
legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd; 

prevederile art. 45 si 47 al/n. (1) din Regulamentul de organizare ş ifunc ţ ionare a 
Consiliului Judetean Ialomiţa, aprobat prin Hotdră rea Consiliului Judeţ ean Ialomita nr. 46 
din 30.03.2021, cu modificarile si completdrile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 196 al/n, (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentei a 
Guvernului nr. 5772019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile ş i completdrile 
ulterio are, 

HOT Ă RA4TE 

Art. I Anexa la Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 182 din 28.09.2022 
privind aprobarea Regulamentului de Organ izare ş i Functionare al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomiţa, se modified dupd cum urmeazd: 



1. la articolul 48, alineatul (1) se [ndreaptă  eroarea rnateriald  în  sensul că  dupd 
litera n) urmeazd literele o) p). 

2. la articolul 48, alineatul (1) lit. o) astfel cum a fost redenumit se modified si va 
avea urmă torul conţ inut: 

o) avizeazd de legalitate, prin directorul executiv sau fnlocuitorul acestuia, 
hotă rdrile Consiliului Judeţ ean Ialomiţa si dispoziţ ide Presedintelui Consiliului Judeţ ean 
în  cadrul ea' rora este nominalizat Secretarul general al judeţ ului Ialorniţa." 

Art. II Prin grija Seeretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotdrdre va fi 
comunicată , spre ducere la indeplinire, structurilor funcţ ionale din cadrul aparatului de 
specialit  ate al Consiliului Judeţ ean Ialomiţa ş i, spre stiinţă , Institu ţ iei prefectului — 
Judeţul Ialomiţa, urmdnd să  fie publicatd pe site-ul Consiliului Judelean Ialomiţ a, 
secţ iunea "Monitond Oficial al Judeţ ului". 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului lalomita 

ADRIAN-ROBERT IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hottirlire privind modificarea Anexei la Hotairtirea Consiliului Judelean 

nr. 182 din 28.09.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare i Functionare 
al aparatultd de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita 

Prin  pro iectul de hotă ră re supus dezbaterii se propune rnodificarea Hoteircirii 
Consiliuhn Judelean nr, 182 din 28.09.2022 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare i Funcţ ionare al aparatului de special itate al Consiliului Judeţ ean Ialomita. 

Potrivit Codul Administrativ consiliul judetean aprobă , in conditlile legii, la 
propunerea presedintelui consiliului judeţean, regulamentul organizare ş ifunc ţ ionare al 
aparatului de specialitate al consiliului judetean. 

Aparatul de specialitate este organizat ca structurei funcţ ională  permanentă , feiră  
personalitate juridică  si capacitate decizională  si are ca atribuţ ii principale executarea de 
fapte tehnico-materiale i acte care prin ele fnsele nu produc efecte juridice, ci 
fUndamenteaz ă  din punct de vedere al legalit ăţ ii, necesiteiţ ii, oportunită tii, eficien ţei si/sau 
eficaciteiţ ii adoptarea sau emiterea actelor administrative normative sau individuate de 
ceitre Consiliul Judeţ ean Ialonnţa Presedintelui aces tuia, precum ş i incheierea de acte 
juridice in numele judeţ ului Ialornita sau Consiliului Judeţ ean Ialomita. 

In prezent, prin punerea in aplicare a Regulamentului de Organ izare i Functionare 
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean Ialomiţa apro bat prin Hotă rdrea 
Consiliului Judeţean Ialomita nr. 182 din 28.09.2022 au fast identificate anunnte aspecte 
care pot contribui la imbuncităţ irea aplică rii pro cedurilor reglementate prin regulament, 
acestea fiind detaliate in raportul direcţ iei de spec ialitate. 

Constată nd cei sunt intrunite condi fide de necesitate ş i oportunitate, propun 
Consiliului Judepean Ialomita aprobarea proiectului de hotă rdre in forma ,s1 con finutul 
prezentate în pro iect. 

P1?E$EDINTE 
PAVEL MARIAN 

Redactal 
Tudorache Emilia 
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RAPORT 
la proiectul de hoteiritre privind modificarea Anexei la Hail riirea Consiliului Judelean 

nr. 182728.09.2022 privind aprobarea Regulatnentului de Organizare 
Functionare al aparatului de speeialitate al Consiliului Judelean Ialorni ţ a 

Prin pmiectul de hotă reire supus dezbaterii se propune adoptarea unei decizii 
administrative privitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şż  Funcţ ionare al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean 

Av ă nd in vedere prevederile art. 191 alin (2) lit, a) din 0.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, preş edintele consiliului 
judeţ ean intocmeş te ş i supune spre apro bare consiliului judeţ ean, regulamentul de organizare 

func ţ ionare  at aparatului de specialitate at consiliuluijudelean. 
Potrivit art. 173 aim. (2) lit.c) din 0.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modific ă rile ş i completă rile ulterioare, consiliul judeţ ean aprobă , în condiţ iile legii, la 
propunerea preş edintelui consiliului judeţean, regulamentul organizare ş i func ţ ionare 
alaparatului de specialitate al consiliului judeţ ean. 

Prin Hotă rdrea Consiliului Judeţ ean Ialomiţa nr. 182 din 28.09.2022 a fost aprobat 
Regulamentul de Organ izare ş i Funcţ ionare al aparatului de specialitate al Consiliului 
Jude ţean 1alomila. 

De la data intră rii in vigoare ş ipână  in prezent au fost identificate anumite aspect care 
pot contribui la imbun ă tăţ irea aplică riiproceduriior reglementate prin regulament. 

Astfel, prin proiectul de hotă reire se propun unnă toarele: 
f- ndreptarea erorii materiale de la art. 48 aim. (1) in sensul că  după  litera n) urmează  

literele o) p); 
- modificarea art. 48 aim. (V  litera o) după  redenumire, pen tru a prevede in sensul 

larg, situatiile in care directorul executiv sau inlocuitorul acestuia avizează  de legalitate 
Hotă ră  rile Consiliului Jude ţean i Dispoziţ iile Preş edintelui Consiliului Judeţ ean 

Elementele de analizei prezentate mai sus, fundamenteaz ă  din punct de vedere al 
legalităţ ii proiectul de hotă rdre propus adopt ă rii Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a. 

DIRECTOR E  A  CUTIV ADJUNCT, 
DOGARU LIAN GRIGORIN 
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