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H O T Ă R Â R E  
privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului  Judeţean  Ialomiţa 

 
 

 Consiliul  Judeţean  Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - prevederile art.1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 135 din 31.08.2020 privind 
alegerea Președintelui Consiliului Județean Ialomița;  
 -  propunerile grupurilor de consilieri județeni aleşi, constituite conform legii; 
 - procesul – verbal nr. 18763/2020 – M din 31.08.2020 al Comisiei de validare   
privind rezultatul votului secret exprimat de majoritatea consilierilor județeni în 
funcţie, 
 În conformitate cu: 

-  prevederile art. 597 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului                 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile art.101 alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale                    
nr. 215/2001, republicată, 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 şi completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art.1 Se ia act de vacantarea unei funcții de Vicepreședinte al Consiliului 

Județean Ialomița ca urmare a alegerii domnului Emil-Cătălin Grigore în funcția de 
Președinte al Consiliului Județean Ialomița. 

 
Art.2 Domnul Rădulescu Ciprian Viorel - consilier județean, se alege în funcția de 

Vicepreşedinte al Consiliului  Judeţean  Ialomiţa.  
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Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului general al 
judeţului Ialomiţa,persoanei nominalizate la art.2),  și spre ştiinţă, Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa și în Monitorul Oficial al Județului Ialomița.  

 
 

PREŞEDINTE, 
Emil-Cătălin GRIGORE 

 
   
 
 

                                                                                        Contrasemnează pentru legalitate 
   Secretarul general al judeţului Ialomiţa,                                                                                                          

                                                                                                       Adrian-Robert IONESCU 
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