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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă,  

de asistenţă şi de reprezentare în cauzele privind asigurarea Serviciului public de 
transport județean prin curse regulate în județul Ialomița 

 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 9350/2022 - Y din 11.04.2022 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 -  Raportul  de specialitate nr. 9390/2022 - O din 11.04.2022 al Direcţiei 
Coordonare Organizare; 

-  Avizul nr. 10237/2022 - Y din 18.04.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 109 și art. 173 alin. (1) lit. d), f) și alin. 5) lit. q) din Ordonanța 
de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. I alin. (2) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului              
nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența 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 achiziţionarea, în condițiile legii, a serviciilor juridice de 

consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în cauzele privind asigurarea Serviciului 
public de transport județean prin curse regulate în județul Ialomița, raportat la 
complexitatea cauzelor și necesitatea prevenirii producerii unor efecte prejudiciabile 
pentru bugetul județului . 

 
Art.2 Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri 

vor fi suportate, în condițiile legii, din bugetul general al județului Ialomița. 
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Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării.  

 
Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată spre ducere la îndeplinire Serviciului Juridic Coordonare Organizare, 
Direcției Achiziții și Patrimoniu și Direcţiei Buget Finanţe, și spre știință Instituției 
Prefectului –Județul Ialomița,  urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”. 

 
 
           PREŞEDINTE,  

                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                
Nr.  77                                                                                                                                                                                                                   Rd/Oc     
Adoptată la Slobozia                                                         TGV 
Astăzi  20.04.2022                                                                                                                            2 ex.  

 


