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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: 
 - Referatul de aprobare nr. 27063/2020 – O din 10.12.2020 al Președintelui 
Consiliului Județean Ialomița; 

  - Încheierea de Ședință a Tribunalului Ialomița – Secția Civilă din 14.10.2020, 
rămasă definitivă prin neapelare la 20.10.2020, privind validarea alegerii în funcția de 
Președinte al Consiliului Județean Ialomița a domnului Pavel Marian pronunțată în 
dosarul nr.1018/98/2020; 

- Încheierea de Ședință a Tribunalului Ialomița – Secția Civilă din 15.10.2020, 
rămasă definitivă prin neapelare la 02.11.2020, privind validarea mandatelor de 
consilieri județeni declarați aleși în Consiliul Județean Ialomița pronunțată în dosarul 
nr.1019/98/2020; 

- Ordinul Prefectului Județului Ialomița nr.503 din 21.10.2020 privind declararea 
ca legal constituit a Consiliului Județean Ialomița; 

- Încheierile de Ședință ale Tribunalului Ialomița – Secția Civilă din 05.11.2020, 
24.11.2020 și 07.12.2020 privind validarea mandatelor de consilieri județeni declarați 
supleanți în Consiliul Județean Ialomița pronunțate în dosarele nr.1136/98/2020, 
nr.1204/98/2020, respectiv nr.1255/98/2020; 

-  propunerile grupurilor de consilieri județeni aleşi, constituite conform legii; 
 - Procesul – verbal privind rezultatul votului secret exprimat de majoritatea 
consilierilor județeni în funcţie nr. 28504/2020 – S din 28.12.2020  al Comisiei speciale 
de numărare a voturilor în cazul hotărârilor adoptate cu vot secret , 

Examinând : 
 - Raportul de specialitate nr. 27078/2020 - K din 10.12.2020 al Direcţiei 
Coordonare Organizare;   
 - Avizul nr. 28280/2020 - Y din 14.12.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 

-  prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a)  coroborate cu prevederile 
art. 188 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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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 Domnul DINU ALEXANDRU - consilier județean, 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,  și spre 
ştiinţă, direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate, instituțiilor 
publice subordonate Consiliului Județean Ialomița și Instituției Prefectului –Județul 
Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa – Secțiunea 
”Monitorul Oficial al Județului”. 

 
 

PREŞEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

 
   
 
 

                                                                                        Contrasemnează  pentru legalitate 
   Secretarul general al judeţului Ialomiţa,                                                                                                          

                                                                                                        Adrian - Robert IONESCU 
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