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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița  

nr. 182/28.09.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 29783/2022 - E din 15.11.2022 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

Examinând: 
 - Raportul de specialitate nr. 29806/2022 - E din 16.11.2022 al Direcţiei Coordonare 

Organizare; 
 - Aviz nr. 30533/2022 - W din 23.11.2022 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 
 - Aviz nr. 30609/2022 - G din 23.11.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 182/28.09.2022 privind aprobarea 
Regulamentui de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Ialomița; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 5 lit. g), art. 173 alin. (2) lit.c) și art. 190 alin. (3) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 47 alin. (4) și art. 59 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 
 - prevederile art.  45 și 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 
30.03.2021, cu modificarile și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta 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. 182 din 28.09.2022 privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Ialomița, se modifică după cum urmează: 

1. la articolul 48, alineatul (1) se îndreaptă eroarea materială în sensul că după litera n) 
urmează literele o) și p). 
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2. la articolul 48, alineatul (1) lit. o) astfel cum a fost redenumit se modifică și va avea 
următorul conținut: 

”o) avizează de legalitate, prin directorul executiv sau înlocuitorul acestuia, hotărârile 
Consiliului Județean Ialomița și dispozițiile Președintelui Consiliului Județean în cadrul cărora 
este nominalizat  Secretarul general al județului Ialomița.” 

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

comunicată, spre ducere la îndeplinire, structurilor funcționale 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. 231                                                                                                            Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                         TE 
Astăzi 25.11.2022                                                                                                                                                               2 ex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


