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PROJECT DE HOTXRARE nr. 
privind aprobarea participdrii la cursuri de preg ă tire, formare ş iperfec ţ ionareprofesional ă  a 

consilierilor jude ţeni  în decursul mandatului 2020-2024 

Consiliul Judetean 

Avdnd  în  vedere: 
- Referatul de aprobare nr.g2din 	O'iMa  Presedintelui 	Judetean Ialomita, 

1022 
- Raportul nr. am 4  j2 P. 2a?  Direetiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr. 	din 	al Comisiei pentru munc ă , să nă tate, asistentă  socială  familie; 
- Raportul nr. 	din 	 al Comisiei juridice, de disciplină , drepturi, 

incompatibilitdti; 
- Raportul nr. 	din 	al Comisiei economico-financiare ş i agriculturd; 

Raportul nr. din 	al Comisiei pentru inv ătă mant, eultură , culte, tineret, colaborarea 
en  societatea civilă  ş i relaţ ii externe; 

- Raportul nr. 	din 	 al  Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare 
regionald, protectia  media mi  ş i turism, 

conformitate en: 
- prevederile art.173 alin.(1) litb) art.173 alin.(3) lit.j9 ş i art.217 din Ordonanta de Urgentă  a 

Guvernului nr.57/2019 privind Coda! Administrativ, en modificdrile ş i completdrile ulterioare; 
- prevederile  art. 62 aim. (12) din Regulamentul de Organizare ş i Functionare a Consiliului Judetean 

Adomita aprobat prin Hotă rcirea Consiliului Judetean Ialomita nr.46 din 30.03.2021,  en  modificdrile 
completă rile ulterioare; 

In temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului tar. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, en modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTAR Ă $TE 

Art. 1 Se aprob ă  participarea consilierilor jude ţ eni din cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a la eursuri 
de pregă tire, form=  ş i perfectionare profesional ă , in decursul mandatului 2020-2024. 

Examinand: 
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Art. 2 (1) Contravaloarea cursurilor ş i a celorlalte cheltuieli se va suporta din bugetul propriu al 
judelului falomita, Cu incadrarea In fondurile bugetare aprobate cu aceast ă  destinatie. 

Art. 3 Prezenta hot ă rare devine obligatorie ş i produce efecte de la data comunic ă rii. 

PRE Ş EDINTE, 	 Contrasemneaz ă  pentru legalitate 

MARIAN PAVEL 	 Secretarul General al Judetului Ialomita 
Adrian Robert IONESCU 

Ni. 	 

Ernis ă  la Slobozia 	 DCS 
Astă zi 	. 	,2022 
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Nr.  7P2-/2022 -6.7  din  ./2,  	 .2022 

REFERAT DE APROBARE 

la proieetul de hot ă rdre privind aprobarea particip ă rii la eursuri de preg ă tire, formare ş iperfeqionare 
prolesionalci a consilierilor judeleni in decursul mandatului 2020-2024 

Prin proiectul de hot ă rdre supus dezbaterii plenului Consiliului Jude ţ ean Ialomita se propune 
aprobarea particip ă ril la cursuri de preg ă tire, formare ş i perfectionare profesional ă  a consilierilor jude ţ eni in 
deoursul mandatului 2020-2024. 

În  conformitate cu prevederile art.217 din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr.5772019 privind 
Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, consilierii judeteni au dreptul de a-si 
perfeetiona preg ă tirea in domeniul administra ţ iei publice locale, urm ă nd cursurile de preg ă tire, formare si 
perfectionare organizate in acest scop de institu ţ iile abilitate. Potrivit alin.(3) din actul normativ precizat, 
cheltuielile legate de participarea la astfel de cursuri se asigur ă  din bugetul Jude ţ ului Ialomi ţ a. 

Participarea la o asemenea form ă  de perfec ţ ionare se impune in contextul modific ă rilor constante a 
legislatiel nationale in domeniul administratiei publice locale, a conflictului de interese, a regimului 
incompatibilită tilor ş i a altor domenil cc se intersecteaz ă  cu atributiile unui consillu judetean. 

Constată nd c ă  sunt indeplinite condi ţ iile de legalitate, neeesitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Jude ţ ean Ialomita adoptarea hot ă rarii in forma ş i continutul prezentate in proiect. 

PREEDINTE 

Redactat, 

Cosmina Doroba't 

Consillul Jude ean lalornita 
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RAPORT 

la proiectul de hotă ră re privind aprobarea participă rii la cursuri de pregă tire, formare ş iperfecţ ionare 
profesională  a consilierilor judefeni  în  decursul mandatului 2020-2024 

In conformitate cu prevederile art.217 alin.(1) si (2) din Ordonan ţ a de Urgent ă  a Guvernuluj 
nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare: „(1) Ale ş ii  beau au  

dreptul la pregdtire, formare ş i perfecţ ionare profesionald, (2) AleVi loeali beneficiazd de plata 
programelor de pregdtire, formare şł  perfectionctre profesionald organizate in condiţ iile legii, in 
decursul mandatului, a eheltuielilor de transport, cazare, masd, a indemnizafiilor de delegare sau 
deplasare, dupd caz,  îi  conditHle legii." 

Mai mult, potrivit alin.(3) at aceluja ş i articol, Autorit ă tile ş i institutiile publjce au obligatia s ă  
prevad ă  în bugetul local sumele necesare pentru programele de preg ă tire, formare ş i perfectionare 
profesional ă  destjnate ale ş jlor localj. Astfel, cheltuielile legate de partiejparea la cursurile de 
perfec ţ ionare se asigură  din bugetul judetului lalomita, in condi ţ ille legii. 

In vederea imbun ă tăţ irii sistemuluj de elaborare, coordonare ş i planificare a politicilor publice la 
nivelul Consiliului Judetean Ialomita, devine necesar ă  participarea consilierilor jude ţ eni la cursuri de 
preg ă tire, formare ş i perfectionare profesional ă , ceea ce va contribui la dezvoltarea cunostintelor si 
insu ş irea unor valorj fundamentale in administratia public ă  local ă . 

Avand in vedere c ă  sunt indeplinjte conditiile de legalitate, propunem Consiliului Tudetean 
Ialomita adoptarea hot ă r ă rii in forma si con ţ inutul prezentate in project. 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

Tulian GrigoffullOpPARU 

Cons lul Judetean lalomIta 
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