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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.__(
privind alegerea unuivicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. «&YU5f /2020 — _C. din 4012..2020 al
Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

- Încheierea de Ședinţă a Tribunalului Ialomiţa — Secţia Civilă din 14.10.2020,
rămasă definitivă prin neapelare la 20.10.2020, privind validarea alegerii în funcţia de
Președinte al Consiliului Judeţean Ialomița a domnului Pavel Marian pronunţată în
dosarul nr.1018/98/2020;

- Încheierea de Ședinţă a Tribunalului Ialomița — Secţia Civilă din 15.10.2020,
rămasă definitivă prin neapelare la 02.11.2020, privind validarea mandatelor de
consilieri judeţeni declaraţi aleși în Consiliul Judeţean Ialomiţa pronunțată în dosarul
nr.1019/98/2020;

- Ordinul Prefectului Judeţului Ialomiţa nr.503 din 21.10.2020 privind declararea
ca legal constituit a Consiliului Judeţean Ialomiţa,

- Încheierile de Şedinţă ale Tribunalului Ialomița — Secţia Civilă din 05.11.2020,
24.11.2020 și 07.12.2020 privind validarea mandatelor de consilieri judeţeni declaraţi
supleanţi în Consiliul judeţean Ialomița pronunțate în dosarele nr.1136/98/2020,
nr.1204/98/2020, respectiv nr.1255,/98/2020;

- propunerile grupurilor de consilierijudeţeni aleşi, constituite conform legii:
- Procesul — verbal privind rezultatul votului secret exprimat de majoritatea

consilierilor judeţeni în funcţie nr. /2020 — ____ din 4 (4.2020 al Comisiei
speciale de numărare a voturilor în cazulhotărârilor adoptate cu votsecret,

Examinând :

- Raportul de specialitate nr. 29Y0-X/ /2020 - |. din 40 /4.2020 al Direcţiei
Coordonare Organizare;

- Avizul nr. /2020 - __ din „2020 al Comisiei juridice, de
disciplină, drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi,

În conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) coroboratecu prevederile

art. 188 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Cod FP -07-02, Ed.2 vers. |



În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Domnul/Doamna - consilier judeţean, se alege

în funcția de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Art, 2 Prezenta hotărâre produce efecte de la data comunicării către persoana

nominalizată la art, 1.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al

Judeţului Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art. 1, şi spre

ştiinţă, direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate, instituţiilor

publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa și Instituţiei Prefectului —ludeţul

Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa — Secţiunea

“Monitorul Oficial al Judeţului”.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat pentru legalitate

Secretarul general aljudeţului Ialomiţa,

Adrian - Robert IONESCU
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REFERAT DEAPROBARE

al proiectului de hotărâre privind alegerea unui

Vicepreședinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune alegerea unui

Vicepreședinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa .

După desfăşurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de

27 septembrie 2020, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului de

preşedinte al consiliului judeţean, respectiv atribuirea mandatelor de consilieri judeţeni,

s-au declanşat procedurile legale de constituire a Consiliului Judeţean Ialomiţa în noua

reglementare statuată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Ordinul Prefectului Judeţului Ialomiţa nr. 503 din 21 octombrie 2020 s-a

constatat legală constituirea Consiliul Judeţean Ialomiţa, în urma validării mandatuluişi a

depunerii jurământului de către Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a unui

număr de 19 consilieri judeţeni.

În şedinţa Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 9 noiembrie 2020 autoritatea

deliberativă a fost completată prin depunerea jurământului de către alți 11 consilieri

judeţeni supleanţicare au fost validațiprin Încheierea de Ședinţă a Tribunalului Ialomiţa

— Secția Civilă din data de 05.11.2020.

Ulterior, urmare vacantării a trei mandate de consilieri judeţeni, prin demisie,

instanța competentă a validat mandatele consilierilor judeţeni supleanţi în datele de

24.11.2020 și 07.12.2020.

După parcurgerea acestor etape legale se trece la aspectele organizatorice

prevăzute în Capitolul II „Organizarea și structurile de conducere ale Consiliului Judeţean

Ialomița” Subcapitolul II “Vicepreședinţii Consiliului Judeţean Ialomiţa și Secretarul

Județului Ialomiţa” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean

Ialomiţa, adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţanr. 3 din 19 ianuarie 2017,

cu modificările și completările ulterioare, dintre care — prin iniţierea prezentului proiect —

se vizează alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa.
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Din punct de vedere procedural, un vicepreşedinte se alege prin vot secret, cu

majoritate absolută, în baza propunerilor grupurilor politice în plenul Consiliului Judeţean

Ialomiţa. De precizat că, potrivit art. 188 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la

deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea vicepreşedinţilor consiliului

judeţean participă şi votează consilierul judeţean care candidează la funcţia de

vicepreşedinte al consiliului judeţean.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun

Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul

prezentate în proiect.

PREȘEDINTE

MARIAN PAVEL

Redactat
Dogaru tulian Grigorin
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Direcţia Coordonare Organizare Nr 7076 /2020 -J din_10, (4.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâreprivind alegerea unui
Vicepreședinte al Consiliului Judeţean Ialomita

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune adoptarea actului
administrativ vizând alegerea unui Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:
În urma desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de

27 septembrie 2020 s-au declanşat procedurile legale de constituire a Consiliului Judeţean
Ialomiţa în noua reglementare statuatăîn Titlul V, CapitolulIII din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările

ulterioare, respectiv prevederile art. 113—122, coroborate cu cele ale art. 172. Totodată,

prin Ordinul Prefectului Judeţului Ialomiţa nr. 503 din 21 octombrie 2020 s-a constatat
legală constituirea Consiliul Judeţean Ialomiţa, în urma validării mandatului şi a depunerii
jurământului de către Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a unui număr de 19
consilieri judeţeni.

De asemenea, în ședința Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 9 noiembrie 2020
autoritatea deliberativă a fost completată prin depunerea jurământului de către alţi 11
consilieri judeţeni supleanţi care au fost validaţi prin Încheierea de Şedinţă a Tribunalului
Ialomiţa — Secţia Civilă din data de 05.11.2020.

Ulterior, urmare  vacantării a trei mandate de consilieri judeţeni, prin demisie,
instanța competentă a validat mandatele consilierilor judeţeni supleanţi în datele de
24.11.2020 şi 07.12.2020.

Proiectul de act administrativ este susţinut de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, şi anume:

- art, 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) „Consiliul județean îndeplineşte
următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind înființarea, organizarea

şi funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor publice
de interesjudeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interesjudețean ”,

- art. 173 alin. (2) lit. a) „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a),

consiliul judetean: a) alege din rândul consilierilor judeţeni 2 vicepreşedinţi, la
propunerea preşedintelui sau a consilierilorjudeţeni,”;

- art. 188 din acelaşi act normativ statuează la alin, (1), (2) şi (5) următoarele:



» (I) Consiliuljudețean alege dintre membrii săi2 vicepreşedinţi.
(2) Vicepreşedinţii consiliului județean se aleg prin vot secret, cu majoritate

absolută. [...]
(5) „La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea

din funcţie a vicepreşedintelui consiliului județean participă şi votează consilierul
judeţean care candidează la funcția de vicepreședinte al consiliului Judeţean, respectiv
vicepreşedintele consiliuluijudeţean a cărui eliberare dinfuncţie se propune.”

Potrivit art. 5 lit. cc) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, expresia „majoritate
absolută” — cea necesară pentru alegereavicepreședințelui Consiliului Judeţean Ialomiţa —
este definită ca fiind „primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul
membrilorîn funcţie ai organului colegial.”

De menţionat este faptul că, potrivit prevederilor art. 139 alin. (6) şiart. 182 alin.
(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, alegerea vicepreşedintelui se face prin votsecret,
întrucât hotărârea are caracter individualcu privire la persoane.

Raportat la atribuţiile stabilite prin Codul administrativ Consiliului Judeţean
Ialomiţa, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate, adoptarea sa urmând a
se realiza cu majoritatea absolută.

„DIRECTOREXECUTIV
f IONICA BĂIQOIAN

Consiliul Judetean ialomita
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