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PROIECTDE HOTĂRÂRE NR._/|
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomița nr. 171/09.11.2020privind organizarea

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa în mandatul 2020-2024

 

Consiliul Judeţean Ialomita,
Având în vedere: ,
- Referatul de aprobare nr. 2095Y/2020 -/. din 09 1.2020 al Preşedintelui Consiliului

Județean Ialomița,
Examinând:
- Încheierea de şedinţă din 24.11.2020 a Tribunalului Ialomița pronunțată în dosarul nr.

1204/98/2020;
- Încheierea de ședință din 07.12.2020 a Tribunalului Ialomiţa pronunțată în dosarul nr.

1235/98/2020; i
- Raportul de specialitate nr. 2b95+-/2020 - A din 0442-.2020 al Direcţiei Coordonare

Organizare;

- Avizul nr. /2020 - ___ din „2020 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii și imcompatibilităţi,

În conformitate cu:
- prevederile art. 182 alin.(4), coroborat cu art. 124-127 din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului

nr. 57/2019privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Prefectului Judeţului Ialomița nr. 503/21.10.2020 privind declararea ca legal constituit a

Consiliului Judeţean Ialomița,
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 37/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ArtI Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa în mandatul 2020-2024, se modifică după cuin
urmează:

1. La articolul2, litera a) se modifică și va avea următorulcuprins:

"Art.2 lit.a) domnul Dinulescu Ion — din partea Partidului Social Democrat”.

2. La articolul 4, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.4 lit.e) doamna Mitran Elena — din partea Partidului PRO România ”
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3. La articolul6, litera 8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art.6 lit.g) domnul Moraru George Cristian — din partea Partidului PRO România ”

Ar4II Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Judeţean Ialomița, persoanelor nominalizate la art.] şi
direcțiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi
publicată pesite-ul www.ejialomita.ro, secțiunea "Monitorul Oficial aljudețului”.

PREŞEDINTE
MARIANPAVEL

Avizat
Secretarul General al Judeţului Ialomiţa,

Adrian-RobertIONESCU

Nr, Rd/Oc
Adoptată la Slobozia DIG
Astăzi „2020

Cod FP — 07 — 06, vers!
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomița

nr. 171/09.11.2020privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului

Judeţean Ialomiţa în mandatul 2020-2024

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Ialomiţa nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judetean Ialomiţa în mandatul 2020-2024.

Urmare validării de către Tribunalul Ialomiţa a mandatelor de consilieri judeţeni
pentru trei supleanți, unul din partea Partidului Social Democratşi doi ai Partidului PRO
România, se impune finalizarea procedurilor legale de constimire a comisiilor de
specialitate ale Consiliului Județean Ialomiţa, astfel cum acestea au fost aprobate prin
hotărârea nr. 171 din 09.11.2020,

Astfel, domnul Dinulescu Ion (Partidul Social Democrat) se propune pentru
Comisia juridică, de disciplină, drepturi, obligații şi imcompatibilități, doamna Mitran
Elena (Partidul PRO România) se propune pentru Comisia pentru învățământ, cultură,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe, iar domnul Moraru
George Cristian (Partidul PRO România) urmează să activeze în cadrul Comisiei pentru
muncă, sănătate, asistenţă socială şifamilie.

Considerând că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi de oportunitate, propun
Consiliului Județean Ialomiţa, adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul
prezentate în proiect.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa

nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Ialomiţa în mandatul 2020-2024

 

  

Proiectul de hotărâre propus spre analiză vizează modificarea componenţei
nominale a trei comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, şi anume,
Comisia juridică, de disciplină, drepturi, obligaţii şi imcompatibilități, Comisia pentru
învățământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe,
respectiv Comisia pentru muncă, sănătate, asistență socială şi familie.

Potrivit prevederilor art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
după constituire, consiliul judeţean are obligaţia de a-şi organiza comisiile de specialitate
şi, după caz, comisii speciale. Prin hotărârea nr. 171 din 09.11.2020, a fost aprobată
organizarea unui număr de șase comisii, din care cinci de specialitate şi una pentru
numărarea voturilor exprimate în cazul adoptării hotărârilor cu vot secret. De asemenea, a
fost stabilită şi componența nominală a acestor comisii, în raport de numărul de consilieri
judeţeniaflaţiîn funcţie la data de 09.11.2020,şi anume, 28 din totalul de 30.

Tribunalul Ialomiţa, în ședințele din 24.11.2020 şi 07.12.2020, a validat mandatele a
trei consilieri judeţeni declaraţi supleanţi, din care unul pe listele Partidului Social
Democrat, şi doi pelistele Partidului PRO România.

În aceste condiţii, prin proiectul de hotărâre se propune distribuirea domnului
Dinulescu Ion (Partidul Social Democrat) în Comisia juridică, de disciplină, drepturi,
obligaţii și imcompatibilităţi, a doamnei Mitran Elena(Partidul PRO România) în Comisia
pentru învățământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societateacivilă şi relaţii externe,
şi a domnului Moraru GeorgeCristian (Partidul PRO România) în Comisia pentru muncă,
sănătate, asistență socială şi familie.

Constatând că elementele mai sus prezentate fundamentează din punct de vedere al
legalităţii proiectul de hotărâre, propunem plenului Consiliului Judeţean Ialomiţa
adoptareaîn forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV
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