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Procedura 

de desfasurare a sedlntelor Consiliului Judetean Ialomita in sistem videoconferlnta 

1. Proiectele de hotarare, impreuna cu documentele suport ale acestora si dispozitia de 
convocare a sedintei in sistem videoconferinta vor fi comunicate tuturor consilierilor judeteni la 
adresa e e-mail comunicatli in acest scop. 

2. Desfasurarea sedintelor comisiilor de specialitate si a sedintelor de plen a Consiliului 
Judetean Ialomita se va realiza prin mijloace electronice in sistem videoconferinta prin utilizarea 
aparaturii IT &C. 

3. La inceputul sedintelor comisiilor de specialitate presedintele fiecarei comisii va 
efectua apel nominal in vederea consemnlirii prezentei in procesul verbal al sedintei de catre 
secretarul comisiei. 

Dupa aprobarea ordinii de zi a sedintei comisiei de specialitate se trece la dezbaterea 
fiecarui proiect de hotarare in parte, consemnandu-se de clitre secretarul comisiei, in procesul 
verbal, rezultatul votului efectuat prin ape! nominal. 

Dupa finalizarea sedintei secretarul comisiei va comunica prin po�tli electronics procesul 
verbal al sedintei catre Compartimentul Coordonare Organizare, Gestionare Monitorul Oficial al 
Judetului Ialomita ( cji@cicnet.ro ). 

4. La inceputul sedintelor plenului Consiliului Judetean Ialomita, desfasurate in sistem 
videoconferinta, presedintele Consiliului Judetean Ialomita va efectua apelul nominal al 
consilierilor judeteni, 

Dupli consemnarea prezentei se aproba ordinea de zi a sedintei si se trece la dezbaterea 
proiectelor. 

Yotul fiecarui proiect se realizeaza prin ape! nominal. 
Dupli incheierea sedintei organizata in sistem videoconferinta se consemneaza rezultatele 

in procesul verbal al sedintei. 
5. La sedintele comisiilor de specialitate si/sau la sedintele in plen, conducerea executiva 

a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ialomita si a institutiilor din subordine va 
asigura suportul necesar si poate interveni cu precizari si clarificari la solicitarea consilierilor 
judeteni, 

6. In sistem videoconferinta nu vor fi analizate in vederea adoptarii proiecte de hotarare 
care contin informatii clasificate sau necesita votul secret. 

7. Sedintele comisiilor de specialitate �i ale plenu lui Consiliului Judetean Ialomita se vor 
inregistra audio/video cu sprijinul personalului angajat in cadrul Compartimentului de 
Informatica din cadrul aparatului de specialitate. 


