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PROIECT DE HOTARARE nr.
pentru modificarea i completarea Anexei la Hotartirea Consiliului Jude lean Ialomiţa
nr. 46/30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organ izare şifancionare
Consiliului Judelean Ialomila
Consiliul Judetean
Av6nd în vedere:
- Referatul de aprobare nr..
12021
din 00 01 .2021 al Preşedintelui
Consiliului Judetean lalomita,
Examinand:
din ql
- Raportul de specialitate nr. /0a3 72021 —91
.2021 at Directiei
are
Organizare;
Coordon
- Avizul nr.
/2021 din
.2021 al Comisiei economico-financiar ă,
protectia mediului şi turism;
din
Avizul nr.
/2021 .2021 at Comisiei juridice, de disciplin ă,
drepturi, obliga ţii i incompatibilităti;
/2021 - Avizul nr.
din
.2021 at Comisiei pentru invătă mernt,
cu/turn, culte, tin eret, colaborarea cu societatea civil ă şi relatii externe;
din
Avizul nr.
/2021.2021 at Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regional ă, protectia mediului ş i turism;
/2021 - Avizul nr.
din
.2021 al Comisiei pentru munc ă, să n &ate,
asistentă socială şifamilie,
În conformitate cu:
- prevederile art.45-47
art.69 din Regulamentul de organizare ş i functionare a
Consiliului Judetean lalomita;
- prevederile Ordinului nr. 846 din 24.06.2021 al Ministrului Dezvolt ării, Lucrărilor
Pub/ice i Administra ţiei privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul minis trului dezvolt ării,
lucră rilor pub/ice si administra ţiei nr. 2572021 pen tru aprobarea modelului orientativ al
statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum .51 a modelului orientativ al regulamentului
de organizore functionare a consiliului local;
- prevederile Ordonantei de Guvern nr. 80/2003 privind concediul de odihn ă anual şi
cite concedii ale pre şedintilor şi vicepreşedintilor consiliilor judetene, precum ş i ale pr/marl/or
şi viceprimarilor, cu modificările cornplet ările utter/care;
prevederile Ordonantei de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pen tru autorit ătile administratlei pub/ice institutiile pub/ice, cu modific ările şi
cornpletă rile ulterioare;
- prevederile Hotărerrii Consiliului Jude ţean lalomita nr. 121/2015 privind stabilirea
consumului lunar de carburan ţi pentru autoturismele ce deservesc parcul auto at Consiliului
Jude ţean lalomiţa şi at institutiilor pub/ice de interes jude ţean aflate sub autoritatea sa, cu
modificările ş i cornpletările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind norm ele de tehnic ă legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicat ă,

IWO/

a--

Cod FP — 07 — 02, Ed 2 vers0

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvemului nr. 5712019
privincl Codul administrativ, cu modific ările completările ulterioare,
HOTARA 5TE:
Art.I Anexa la Hotă reirea Consiliului Judetean lalomi ţa nr. 46/30.03.2021 privind
aprob area Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului Juderean lalomi ţa, se
modifică si se completeaz ă dupe' cum urmeaz ă :
1. dup ă articolul 21 se introduc dou ă no/ articole, art.21"1 si art. 21'2, cu urm ă torul
cuprins:
a) "Art.21 41 Presedintele Consiliului Jude ţean lalomiţa, vicepresedin ţii, administratorul
public at judetului şi secretarul general al judetului, pen tru indeplinirea atribu ţillor conferite de
lege si de prezentul Regulament, au dreptul de a utilize un autoturism din parcul auto propriu
al Consiliului Judetean lalomi ţa, cu incadrarea în consumul lunar de carburant aprobat."
b) "Art.21 42 Prin dispozi ţie a Presedintelui Consiliului Jude ţean
vicepresedin ţii
Consiliului Jude ţean lalomita pot fi rechemati din concediul de odihn ă pentru nevoi de serviciu
care fac necesară prezenta aces tore in institu ţie. Zilele de concediu neefectuate ca urmare a
rechem ă rii se repro grameaz ă in condiţille legii."
2. la articolul 34, alineatul (6) se abrog ă.
3. la articolul 38, alineatul (24) se modific ă si ye avea urm ă torul cuprins:
"Art.38(24) În timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale care s ă vizeze
corelări tehnico-legislative, gramaticale sou lingvistice la proiectul de hot ărdre a
consiliului juderean. Astfel:
a) continutul amendamentelor verbale se men ţionează in procesul-verbal de sedin ţă;
b)asupra amendamentelor verbale care vizează corelări tehnico-legislative,
gramaticale sau lingvistice, formulate in timpul dezbaterilor, ini ţiatorul are dreptul de a
exprima un punct de vedere."
4. la articolul 63, alineatul (2) se modific ă si ye avea urm ătorul cuprins:
"Art. 632) Participarea la lucrările Consiliului Judetean lalomita şi ale comisiilor de
specialitate - preşedintele 51 vicepreşedintii Consiliului Jude ţean lalomiţa, consilierii judeteni
nu pot lipsi de la lucr ările consiliului jude ţean sou ale comisiilor de special/tote din care fac
parte, cu exceptia situa ţillor prey ăzute la art. 36 al/n.(2) din prezentul Regulament."
Art.I1 Prin grija Secretarului General al Jude ţului lalomita, prezenta hotă rare se va
comunica, spre ducere la indeplinire, consilierilor jude ţeni direcţiilor din cadrul aparatului de
specialitate at Consiliului Jude ţean lalomita si, spre ş tiintă, Institutlei prefectului Jude ţul
lalomito, urmend s ă fie publicată pe site-ul Consiliului Judetean lalomi ţa, sectiunea
"Monitorul Oficial al Judetului".

PRESEDINTE,
Avizat

111ARIAN PAVEL

Secretarul General al Jude ţalui Ialorniţa

ADRIAN ROBERT IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
N proiectul de hotărfire pentru modificarea i completarea Anexei la Hotfirarea
Consiliului Judetean Ialomita nr. 46/30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi functionare a Consiliului Judetean Ialomita

Prin proieetul de hotdrare supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita Sc propune
modificarea şi completarea Anexei la Hot ărărea Consiliului Judetean Ialomi ţa
nr. 46/30.03.2021 privind aprobarea Regularnentului de organizare şi functionare a
Consiliului Judetean Ialomita.
Actul administrativ a cdrui modificare şi completare se supune aprobdrii stabile şte,
fără echivoc, rolul i responsabilit ăţile factorilor implica ţi in adoptarea decizjilor pentru
ducerea la indeplinire a atribu ţiflor conferite Consiliului Jude ţean Ialomita prin noul Cod
administrativ, aprobat prin Ordonan ţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5712019, cu aplicabilitate
din data de 05.07.2019. Din aceast ă perspectivd, documentul in cauzd Sc dore şte a fi un
instrument util functionarilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţean
Ialomiţa care, conform atributiflor specifice, au obliga ţia de a sprijinj demnitarii in
elaborarea proieetelor de hot ărare supuse spre dezbatere consiliului jude ţean.
De la data intrdrii in vigoare i p ănd in prezent, prin punea in aplicare a
Regulamentului s-a constatat c ă anumite prevederi pot fi imbun ătăţite, astfel Incat
Regulamentul, in ansamblul s ău, sd devină perfectibil.
Modific ările şi completările propuse vizeazd: mentionarea expres ă a situaţiflor care
pot reprezenta o absen ţă motivată a pre şedintelui/vicepre şedintilor/consilierilor jude ţeni de la
lucrările consiliului jude ţean sau a comisiilor de specialitate; procedura de retragere de pe
ordinea de zi a şedintei Consiliului Judetean Ialomiţa a unui project de hot ărke; utilizarea de
care pre şedinte, vicepre şedinţi, administratorul public şi secretarul general al jude ţului a unui
autoturism de serviciu, aflat in dotarea parcului auto al Consiliului Judetean lalomita;
rechemarea din concediul de odihnd a vicepre şedinţilor, în cazuri temeinic justificate.
De asemenea, prin Ordinul Ministrului Dezvolt ării, Lucrărilor Publice
Administraţiei nr. 846 din 24.06.2021 se modified modalitatea dezbaterii amendamentelor
verbale.
Constatand c ă sunt indeplinite conditiile de legalitate şi oportunitate, propun
Consiliului Judetean Ialomi ţa adoptarea hot ărdrii In forma şi conţinutul prezentate in project.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de holdriire pentru modificarea i completarea Anexei Hotii rarea
Judelean Ialomita nr. 46/30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de
organ izare şifuneţionare a Consiliului Judelean lalomila

Prin proiectul de hotărare supus dezbaterii se propune adoptarea unei decizii
administrative privitoare la modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi
ffincţionare a Consiliului Jude ţean Ialomiţa.
Acest document reglementeaz ă activitatea principalilor factori implica ţi in activitatea
Consiliului Judeţean falomita, şi anume, pre şedinte, vicepreşedinţi, administratorul public şi
secretarul general al jude ţului Ialomiţa. Punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului se
realizeaz ă prin intermediul func ţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu atribuţii in nest sens.
De la data inteării in vigoare şi pană in prezent au fost identificate o serie de aspecte
care pot contribui la imbun ătăţirea aplic ării procedurilor reglementate prin regulament.
De asemenea, prin Ordinul Ministrului Dezvolt ării, Lucrărilor Publice şi
Administra0ei nr, 846 din 24.06,2021 se modified modalitatea dezbaterii amendamentelor
verbale.
Astfel, prin proiectul de hoarare se propun urm ătoarele:
- asupra amendamentelor verbale care vizeaz ă corel ări tehnico-legislative, gramaticale
sau lingvistice, formulate in timpul dezbaterilor, ini ţiatorul are dreptul de a exprima un punct
de vedere;
menţionarea expres ă a dreptului de folosin ţă a unui autoturism din parcul auto al
consiliului de cAtre pre şedinte, vieepre şodinţi, administratorul public şi seeretarul general al
judeţului. Conform normativului de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme, aprobat prin
Ordonanţa de Guvern nr. 80/2001, unui consiliu judeţean ii revine un număr maxim de 6
autoturisme. De asemenea, prin Hot ărărea Consiliului Jude ţean Ialomiţa nr. 121/2015, cu
modificările ulterioare, a fost aprobat consumul lunar de carburan ţi pentru aceste autoturisme;
- reglementarea modului de retragere a unui proiect de hot ărke de pe ordinea de zi a
şedinţei consiliului jude ţean;
- menţionarea, fără echivoc, a situaţiilor care constituie "absettra rnotivat ă" de la
şedinţele consiliului sau a comisiilor de specialitate;
- posibilitatea de rechemare a vicepre şedintilor din concediul de odihn ă pentru nevoi
de serviciu care fac necesar ă prezenţa acestora in institutie.
Elementele de analiză prezentate mai sus, fundamenteaz ă din punct de vedere al
legalităţii proiectul de hot ărare propus adopt ării Consiliului Judeţean Ialomiţa.
DIRECTOR EXECUTIV
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