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H O T Ă R  Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 101 din 26.05.2022 privind  

asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Fetești în vederea realizării în comun a proiectului ”Amenajare teren și 

bazin captare a Brațului Borcea pentru realizarea unui doc plutitor”  
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 27870/2022 – C din 26.10.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- adresa nr. 39.523/19.10.2022 a Primăriei Municipiului Fetești, prin care se propune 

schimbarea denumirii proiectului ”Amenajare teren și bazin captare a Brațului Borcea pentru 
realizarea unui doc plutitor”; 

- Raportul de specialitate nr. 27886/2022 – M din 26.10.2022 al Direcţiei Coordonare 
Organizare; 
 - Avizul nr. 28065/2022 – E din 27.10.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Avizul nr. 28040/2022 - E din 27.10.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

- Avizul nr. 27998/2022 - I din 27.10.2022  al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură, 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului        nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.I Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 101 din 26.05.2022 privind  asocierea 
Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială 
Municipiul Fetești în vederea realizării în comun a proiectului ”Amenajare teren și bazin captare 
a Brațului Borcea pentru realizarea unui doc plutitor” se modifică astfel: 

- În titlu, în cuprinsul și în anexa la proiectul de hotărâre, denumirea obiectivului se 
modifică din ”Amenajare teren și bazin captare a Brațului Borcea pentru realizarea unui doc 
plutitor” în ”Amenajare port turistic în Municipiul Fetești”. 
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Art.II Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se comunică, 

spre ducere la îndeplinire, direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa și, 
spre știință,  Consiliului Local al Municipiul Fetești și Instituției Prefectului – Județul Ialomița, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – Secțiunea ”Monitorul Oficial al 
Județului”. 
 

 

          PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                  MARIAN PAVEL                                       Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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