HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 51 din 22.09.2016 privind
desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 3967/2019 - R din 22.02.2019 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Notificarea domnului Crunțeanu Daniel-Eugeniu nr. 3034/2019-B din
11.02.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17 din 28.02.2019 privind încetarea
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al
domnului Crunțeanu Daniel-Eugeniu.
Examinând:
- Raportul nr. 3968/2019 - F din 22.02.2019 al Direcţiei Coordonare Organizare;
-Raportul nr. 4057/2019 - L din 25.02.2019 al Comisiei juridice de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Raportul nr. 4162/2019 - N din 26.02.2019 al Comisiei pentru învățământ,
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe;
- Raportul nr. 4181/2019 - H din 26.02.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistență socială și familie;
- Proces – verbal nr. 4413/2019-D din 28.02.2019 al Comisiei de validare a
Consiliului Județean Ialomița;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 51 din 22.09.2016 privind
desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Ialomiţa,
În conformitate cu:
-prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 4, art. 9 şi art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.787/2002;
-prevederile art. 45, alin. (5) și ale art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile art. 84 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.I Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 51 din 22.09.2016 privind
desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică
Ialomiţa se modifică în sensul că domnișoara Trifan Luminița - consilier judeţean, se
desemnează în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa.
Art. II
comunicării.

Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data

Art. III Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare
Organizare, persoanei nominalizate la art.1 şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE
VICTOR MORARU

Contrasemnează,
Secretarul judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
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