ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
Slobozia - Ialomiţa • Piaţa Revoluţiei nr. 1, Tel.: 0243/230200; Fax: 0243/230250

Nr. 4
iunie 2015

CUPRINS
Hotărârea nr. 53 din 02.06.2015 privind neconstituirea ca parte civilă în dosarul nr. 799/P/2014
………………………………………………………………………………………………….… 3

HOTĂRÂRE
privind neconstituirea ca parte civilă în dosarul nr. 799/P/2014
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- adresa din 22.04.2015 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind dosarul
nr. 799/P/2014;
- Procesul verbal nr.4634 din 02.06.2015 al Comisiei de validare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
În conformitate cu:
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 19 - 28 din Codul de procedură penală aprobat prin Legea nr.
135 din 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Judeţul Ialomiţa nu se constituie parte civilă în dosarul nr. 799/P/2014 faţă de
numiţii Ciupercă Vasile – Silvian, Vâlcan Cezar – Gheorghe, Neacşu Marinela, Cazacu
Maria, Fiţa Elena, Dinu Maria şi Râureanu Nicolae - Cristian.
Art.2 În măsura stabilirii unui prejudiciu printr-o hotărâre judecătorească a instanţei
penale, Judeţul Ialomiţa se va adresa instanţei civile pentru recuperarea acestuia, în
termenul legal de prescripţie.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prevederilor prezentei
hotărâri se încredinţează Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Serviciul Juridic
din cadrul Direcţiei Coordonare Organizare.
Art. 4
comunicării.

Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare,
spre ducere la îndeplinire, vicepreşedinţilor şi direcţiilor de specialitate implicate din
cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, spre ştiinţă Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi
persoanelor nominalizate la art. 1), urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean
Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ
Nr. 53
Adoptată la Slobozia
Astăzi 02.06.2015

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian – Robert IONESCU
Rd./Oc.
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