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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomița nr. 171/09.11.2020
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa în
mandatul 2020-2024, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4/5572421- 4

Consiliului Judeţean Ialomiţa,

din 404, _.2021 al Preşedintelui

Examinând :

- adresa nr. 24 din 18.02.2021 a Partidului Social Democrat — Organizaţia

Județeană Ialomiţa;
- Încheierea de ședință din 25.01.2021 a Tribunalului Ialomița pronunțată în
dosarul nr. 45/98/2021;

- Încheierea de ședință din 10.02.2021 a Tribunalului Ialomiţa pronunțată în

dosarul nr. 111/98/2021;

- Raportul de specialitate nr. Zola
din [2 94..2021 al Direcţiei
Coordonare Organizare;
- Avizul nr.
din _____.02.2021 al Comisieijuridice, de disciplină,

drepturi, obligaţii și incompatibilităţi;

În conformitate cu:

- prevederile art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 124-127 din Ordonanţa de

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi

completările ulterioare;
- Ordinul Prefectului Judeţului Ialomiţa nr. 503/21.10.2020 privind declararea
ca legalconstituit a Consiliului județului Ialomita,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgenţa a Guvernului

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

HOTĂRĂȘTE:
Art. Hotărârea Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 171/09.11.2020 privind

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomița în mandatul
2020-2024, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art.2 lit.a) domnullanc lon Octavian — din partea Partidului Social Democrat;
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2. La articolul 4, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4 lit.c) domnul Constantin Gheorghe — din partea Partidului Naţional
Liberal”.
3. La articolul 5, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art.5, lit.c) domnul Dinulescu lon — din partea Partidului Social Democrat.
Art. II! Prin grija Secretarului General al Județului lalomiţa, prezenta hotărâre va
fi comunicată spre ducere la îndeplinire Președintelui Consiliului Judeţean lalomița,
persoanelor nominalizate la art.l) şi, direcțiilor implicate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul

Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea “Monitorul Oficial al Judeţului”.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Ialomiţa în mandatul 2020-2024, cu modificările și
completările ulterioare
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa în mandatul 2020-2024, cu modificările
şi completările ulterioare.
Urmare validării de către Tribunalul Ialomiţa a mandatelor de consilieri
judeţeni pentru un supleant din partea Partidului Naţional Liberal și unul supleant din
partea Partidului Social Democrat, se impune finalizarea procedurilor legale de
constituire a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, astfel cum
auufost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 171 din 09.11.2020.
„Astfel domnul Consţantin Gheorghe (Partidul Naţional Liberal) se propune
pentru Comisia pentru învățământ, cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea
civilă și relaţii externe, loc vacantat în urma demisiei doamnei Rodica- Luminiţa
Barcari, domnul Ianc lon Octavian (Partidul Social Democrat) se propune pentru
Comisia Juridică, de disciplină, drepturi, obligaţii şi incompatibilități potrivit studiilor
acestuia, iar domnul Dinulescu lon (Partidul Social Democrat) inițial membru al
Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii și incompatibilităţi, se propune
pentru Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția
mediuluiși turism, loc vacantat în urma demisiei domnului Stoica Alexandru.
Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate,
propun Consiliului Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul

prezentate în proiect.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL
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RAPORI DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
lalomiţa nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale

Consiliului Judeţean Ialomiţa în mandatul 2020-2024, cu modificările şi
completările ulterioare

Proiectul de hotărâre propus spre analiză vizează modificarea componenţei a
trei comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, şi anume, Comisia
pentru învățământ, cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii
externe, Comisia juridică, de disciplină, drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi şi
Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția
mediului şi turism.

Potrivit prevederilor art. 124 din O.U.G. nr. 5772019 privind Codul

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, după constituire, consiliul
judeţean are obligaţia de a-și organiza comisiile de specialitate şi, după caz, comisii
speciale.
„Prin hotărâreanr. 171 din 09.11.2020, a fost aprobată organizarea unui număr
de şase comisii, din care cinci de specialitate şi una pentru numărarea voturilor
exprimate încazul adoptării hotărârii cu vot secret. De asemenea, a fost stabilită şi
componența nominală a acestor comisii, în raport de numărul de consilieri judeţeni
aflaţi în funcție la data 09.11.2020, şi anume, 28 din totalul de 30.
Tribunalul Ialomița, în şedinţele din 25.01.2021 şi 10.02.2021, a validat

mandatele a doi consilieri judeţeni declaraţi supleanţi, din care unul pe listele

Partidului Naţional Liberalşi unul pelistele Partidului Social Democrat.
În aceste condiții, prin proiectul de hotărâre se propune distribuirea domnului
Constantin Gheorghe (Partidul Naţional Liberal) se propune pentru Comisia pentru

învățământ, cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relații externe, loc

vacantat în urma demisiei doamnei Rodica- Luminiţa Barcari, domnul Ianc Ion
Octavian (Partidul Social Democrat) se propune pentru Comisia juridică, de
disciplină, drepturi, obligaţii ŞI incompatibilități potrivit studiilor acestuia,iar domnul
jr.

t

urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului şi turism,
loc vacantat în urma demisiei domnului Stoica Alexandru.
Constatând
că
elementele mai sus prezentate fundamentează din punct de vedere al legalităţii
proiectul de hotărâre, propunem plenului Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea în
forma prezentată.
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DIRECTOR EXECUTIV,
Ionica BĂICOILANU

Consiliul Judetean Ialomita
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ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ IALOMIŢA

Nr.2 din 18.02.2021
Domnului Adrian Robert Ionescu
Secretar Generalal județului Ialomiţa

Având în vedere validarea mandatului de consilier judeţean al
domnului lanc Ion Octavian de profesie jurist şi a modificărilor survenite în

structura comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa,
propunem ca domnul Dinulescu Ion să fie desemnat membru în Comisia
pentru urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia

mediului şi turism, iar domnul lanc Ion Octavian să fie desemnat membru
în

cadrul

Comisiei

juridice,

de

disciplină,

drepturi,

obligaţii

şi

incompatibilităţi, justificat de specialitateastudiilor fiecăruia.
Cu stimă,

PREŞEDINTE
— MARIAN PAVEL

Consiliul Judetean !alomita
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