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H O T Ă R Â R E  
privind  aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Ialomiţa 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 6999/2020 - R din 23.03.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 7040/2020 - Z din 23.03.2021 al Direcţiei 
Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. 7471/2021 - L din 29.03.2021 al Comisiei economico-financiară, 
protecţia mediului şi turism; 
 - Avizul nr. 7528/2021 – B din 29.03.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 

- Avizul nr. 7410/2021 - Z din 26.03.2021 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Avizul nr. 7537/2021 – R din 29.03.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 7508/2021 – T din 29.03.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
 - prevederile art. 94 din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea 
modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi  a 
modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local  

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, 
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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 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
 Art.2 Cu data prezentei, hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.3 din 
19.01.2017, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  
 
           Art.3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
va comunica, spre ducere la îndeplinire, consilierilor judeţeni şi direcţiilor din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și, spre ştiinţă, Instituţiei 
prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, secţiunea ”Monitorul Oficial al Judeţului”. 
 
 

    PREŞEDINTE,  
                                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

              MARIAN PAVEL                                                  Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                              ADRIAN ROBERT IONESCU    

 
 
 
 
 
 
 
Nr. 46                                                                                                                                                                                        Rd/Oc     
Adoptată la Slobozia                                               DIG 
Astăzi 30.03.2021                                                  2 ex. 
 


