
Cod FP – 07 – 06, Ed 2 vers0 

 

 

                        

 
 

 

 

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean  
Ialomița nr. 46/30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare  

și  funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 16662/2021 - L din 09.07.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 16683/2021 - H din 09.07.2021 al Direcţiei 
Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. 16971/2021 - X din 14.07.2021 al Comisiei economico-financiară, 
protecţia mediului şi turism; 
 - Avizul nr. 16887/2021 - R din 13.07.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 

- Avizul nr. 16970/2021 - J din 14.07.2021 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Avizul nr. 16747/2021 - L din  12.07.2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 16857/2021 - F din 13.07.2021  al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.45-47 și art.69 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Ialomița;  
 - prevederile Ordinului nr. 846 din 24.06.2021 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației  privind  modificarea  anexei  nr.  2  la Ordinul  ministrului  
dezvoltării,  lucrărilor  publice  și administrației nr. 25/2021 pentru aprobarea 
modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a 
modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local; 

- prevederile Ordonanței de Guvern nr. 80/2003 privind concediul de odihnă 
anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi 
ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanței de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative 
de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 121/2015 privind 
stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce deservesc parcul 
auto al Consiliului Județean Ialomița și al instituțiilor publice de interes județean aflate 
sub autoritatea sa, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, 
 
 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.I Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
se modifică și se completează după cum urmează: 
 1. după articolul 21 se introduc două noi articole, art.21^1 și art. 21^2, cu 
următorul cuprins: 
 a) ”Art.21^1 Președintele Consiliului Județean Ialomița, vicepreședinții, 
administratorul public al județului și secretarul general al județului, pentru îndeplinirea 
atribuțiilor conferite de lege și de prezentul Regulament, au dreptul de a utiliza un 
autoturism din parcul auto propriu al Consiliului Județean Ialomița, cu încadrarea în 
consumul lunar de carburant aprobat.” 
 b) ”Art.21^2  Prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Ialomița, 
vicepreședinții Consiliului Județean Ialomița pot fi rechemați din concediul de odihnă 
pentru nevoi de serviciu care fac necesară prezenţa acestora în instituţie. Zilele de 
concediu neefectuate ca urmare a rechemării se reprogramează în condițiile legii.” 
 
 2. la articolul 34, alineatul (6) se abrogă. 
 
 3. la articolul 38, alineatul (24) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art.38(24) În timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale care să 
vizeze  corelări  tehnico-legislative,  gramaticale  sau  lingvistice  la  proiectul  de 
hotărâre a consiliului județean. Astfel: 

a) conținutul amendamentelor verbale se menționează în procesul-verbal de 
ședință; 

b)asupra amendamentelor verbale care vizează corelări tehnico-legislative, 
gramaticale sau lingvistice, formulate în timpul dezbaterilor, inițiatorul are dreptul de a 
exprima un punct de vedere.” 
 

4. la articolul 63, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
   ”Art.63(2) Participarea la lucrările Consiliului Județean Ialomița şi ale comisiilor 
de specialitate - preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Județean Ialomița, consilierii 
judeţeni nu pot lipsi de la lucrările consiliului judeţean sau ale comisiilor de specialitate 
din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 36 alin.(2) din prezentul 
Regulament.” 
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           Art.II 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    
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