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H O T Ă R Â R E   
privind abrogarea articolului 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 24 din 21.02.2020 

privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice  
alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor 

 sportive de utilitate publică, pentru anul 2020 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 18037/2020 - W din 20.08.2020 a Președintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 24/21.02.2020 privind aprobarea Ghidurilor 
solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a 
cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2020; 
 - Raportul  de specialitate nr. 18069/2020 - K din 20.08.2020 al Direcţiei Coordonare 
Organizare; 
 - Avizul nr. 18641/2020 - M din 28.08.2020 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 
 - Avizul nr. 18572/2020 - W din 27.08.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă privind 
stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul 
spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare; 

- Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României; 

- Decretul Preşedintelui României nr. 240 din 14.04.2020 privind instituirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de 
alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

-  prevederile Hotărârii de Guvern nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică  pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020,  precum şi stabilirea măsurilor 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea 
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măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

- prevederile art. 190 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  - prevederile art. 64 şi 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 88 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017; 

- prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
       - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 15 din 21.02.2020 privind 
aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2020, 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 Articolul 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 24/21.02.2020 şi Anexa nr. 2, 

Ghidul solicitantului privind finanţarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița 
a cererilor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Sportul pentru toți”, pentru 
anul 2020, se abrogă. 

 
 Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

 Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 24/21.02.2020 privind 
aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul 
județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru 
anul 2020, rămân în vigoare. 
 
 Art.IV Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Ialomița și direcțiilor 
implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița şi, spre ştiinţă, 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând a fi adusă la cunoștință publică prin publicare 
în presa locală și pe site-ul www.cjialomita.ro – secţiunea Monitorul Oficial al Judeţului 
Ialomiţa. 
 

PREŞEDINTE, 
                                                               Emil – Cătălin GRIGORE                            

                                                                                                                     
             

                                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul general al judeţului Ialomiţa,                                                                                                          

  Adrian-Robert IONESCU 
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