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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  

nr. 52 din 29.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare 

 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 4499 din 19.05.2016 a Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 111 din 19.05.2015 
privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului 
judiciar faţă de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Raportul nr. 4500 din 19.05.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare;      
 - Raportul nr. 4669 din 25.05.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 4624 din 25.05.2016 al Comisiei economico-financiare şi agricultură; 
 - Raportul nr. 4604 din 24.05.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 - Raportul nr. 4642 din 25.05.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 4678 din 25.05.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie, 
 În conformitate cu: 
      - prevederile art.101 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale   nr. 215/2001, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată; 
 - prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

- prevederile art.80-82 şi art.137 din Anexa la hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 52/29.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, 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, 
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                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
         Art. I Anexa la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează : 

 
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art.1 Consiliul Judeţean Ialomiţa, ales în condiţiile legii, este autoritate a 

administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, 
orășenești și municipale din judeţul Ialomiţa, în vederea realizării serviciilor publice de 
interes judeţean.”  

 
2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins : 
”Art.6 Consiliul Judeţean Ialomiţa este constituit din 31 de consilieri judeţeni, aleși 

prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.” 

 
3. După articolul 6 se introduc șase noi articole, 6^1, 6^2, 6^3 , 6^4, 6^5 , 6^6 , care vor 

avea următorul cuprins: 
“Art. 6^1 (1) Constituirea Consiliului Judeţean Ialomiţa se face în termen de 20 de 

zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) şi 
(1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, cu modificările şi completările ulterioare. Convocarea consilierilor judeţeni 
declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa de 
constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său.  
     (2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul 
consilierilor judeţeni aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa 
se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a 
doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de 
către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii. 
     (3) În situaţia în care Consiliul Judeţean Ialomiţa nu se poate reuni nici la această 
ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va 
declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor judeţeni aleşi care au lipsit nemotivat de 
la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe 
listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 
de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 
    (4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor judeţeni 
care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios 
administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi 
irevocabilă. 
     (5) Absenţa consilierilor judeţeni de la şedinţa de constituire este considerată 
motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat 
spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în 
interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră. 
 

Art. 6^2(1) Lucrările şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Ialomiţa sunt 
conduse de cel mai în vârstă consilier judeţean, asistat de 2 consilieri judeţeni dintre cei 
mai tineri. 



                                                                                                                                                                                                     Cod FP – 07 – 06, vers.1 

 

 

     (2) Pentru validarea mandatelor, Consiliul Judeţean Ialomiţa alege prin vot 
deschis, dintre membrii săi, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare 
alcătuită din 3-5 consilieri, în condiţiile art. 40 din prezentul Regulament. 
     (3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier judeţean 
şi propune Consiliului Judeţean Ialomiţa validarea sau invalidarea mandatelor. 
     (4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier judeţean 
numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea 
consilierului judeţean s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 
     (5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul 
deschis al majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat 
este supus validării sau invalidării nu participă la vot. 

 
Art. 6^3(1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de 

cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare 
sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. 
     (2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest 
caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este 
definitivă şi irevocabilă. 

 
Art. 6^4 (1) Consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate depun în faţa 

Consiliului Judeţean Ialomiţa următorul jurământ în limba română: "Jur să respect 
Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea 
mea pentru binele locuitorilor judeţului Ialomiţa. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" 

  (2) Consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi 
demisionaţi de drept. 

  (3) Jurământul poate fi depus şi fără formulă religioasă. 
 
Art. 6^5 În cazul în care consilierul judeţean declarat ales renunţă la mandat înainte 

de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului 
supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale 
respective, dacă până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în 
scris apartenenţa la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate 
cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri judeţeni se reduce sub jumătate plus 
unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile. 

 
Art. 6^6(1) După validare, în şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

consilierii judeţeni depun jurământul prevăzut la art. 6^4 alin.(1) din prezentul 
Regulament. 

 (2) Consiliul Judeţean Ialomiţa se declară legal constituit, dacă majoritatea 
consilierilor judeţeni validaţi au depus jurământul. Constituirea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor judeţeni 
validaţi. 

(3) După declararea ca legal constituit, Consiliul Judeţean Ialomiţa alege dintre 
membrii săi un Președinte și 2 (doi) Vicepreședinţi, în condiţiile prezentului Regulament.  

 
4. La articolul 7 alin. (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 
” a) alege, din rândul consilierilor, un președinte și 2 vicepreședinţi”. 
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5. La articolul 9 alin. (5), după litera j) se introduc trei noi litere, k), l) și m), care  vor 
avea următorul cuprins: 

“k) Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” 
  l) Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 
 m) Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Ialomiţa. ” 
 
6. Articolul 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

  “ Art.10 (1) Președintele Consiliul Judeţean Ialomiţa se alege din rândul  
consilierilor judeţeni, în şedinţa de constituire a acestuia, prin votul secret al majorităţii 
consilierilor judeţeni în funcţie. 

(2) Procedura alegerii Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa cuprinde 
următoarele etape: 
 a) grupurile de consilieri sau oricare din consilieri fac propuneri de candidaţi. 
Aceste propuneri se înregistrează numai după ce persoanele propuse îşi dau 
consimţământul expres şi neechivoc pentru a candida; 
 b) se ia o pauză, timp în care se completează buletinele de vot, prin înscrierea 
numelui şi prenumelui candidaţilor înregistraţi, în patrulatere distincte, în ordinea 
propunerilor; 
 c) se verifică şi se distribuie câte un buletin de vot fiecărui consilier judeţean; 
 d) votul este secret şi se exercită într-un spaţiu special amenajat, fiecare consilier 
judeţean votant primind un singur buletin de vot; 
  e) urna de vot va fi aşezată în faţa consilierilor judeţeni; 
 f) consilierul judeţean îşi exercită votul prin aplicarea ştampilei cu inscripţia 
“VOTAT” în interiorul patrulaterului unde este înscris numele candidatului pe care doreşte 
să-l voteze; 
 g) după exercitarea votului, Comisia de validare desface urna şi va proceda la 
numărarea voturilor şi stabilirea rezultatului votării; 
 h) este declarat ales Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa candidatul care a 
obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.  

(3) În situaţia în care nu s-a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie şi nu s-a 
ocupat funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, se organizează  un al doilea 
tur de scrutin, în aceeași ședinţă, la care participă candidaţii situaţi pe primele două 
locuri, fiind declarat ales candidatul care a întrunit votul majorităţii consilierilor în 
funcţie.  

(4) În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa 
candidaţii aflaţi în această situaţie. Va fi declarat ales Preşedinte al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.” 

(5) Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa își păstrează calitatea de consilier 
judeţean. Pierderea calităţii de consilier judeţean atrage după sine încetarea de drept a 
mandatului de Președinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

  
7. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(2) Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa intră în deplin drept în exercitarea 

acestei funcţii după adoptarea hotărârii de constatare a alegerii sale în această funcţie.” 
 
8. La articolul 12, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
”(1) Mandatul Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa poate înceta, înainte de 

împlinirea duratei normale, fie de drept, fie ca urmare a eliberării din funcţie. 
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 (5) Eliberarea din funcţie a Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa se face cu 
votul secret a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a cel 
puţin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcţie a Președintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judeţean.” 

 
9. La articolul 12 alin.(2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”g) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii 

naţionale pe a cărui listă a fost ales;” 
 
10. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și ar avea următorul cuprins: 
”(3) Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa răspunde în faţa Consiliului 

Judeţean Ialomiţa de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene.” 
 
11. La articolul 18 alin. (7), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins : 
”a) aprobă documentaţiile de atribuire întocmite în cadrul procedurilor legale de 

achiziţii publice precum şi componenţa comisiilor de evaluare, în vederea atribuirii 
contractelor de achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări cu o valoare estimată, fără TVA, 
mai mică  sau egală cu echivalentul în lei a pragului de 130.000 euro, pentru fiecare. 

Semestrial, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa va prezenta o informare 
despre procedura de atribuire a contractelor, valoarea contractelor de atribuire și 
ofertanţii cărora li s-au atribuit contractele.” 

 
12. La articolul 18, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins : 
”(8) Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa poate delega, prin dispoziţie, 

atribuţiile prevăzute la alin. (6) vicepreşedinţilor, conducătorilor compartimentelor 
funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.” 

 
13. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(3) Eliberarea din funcţie a vicepreședinţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa se face 

cu votul secret a două treimi din numărul consilierilor judeţeni în funcţie, la propunerea 
motivată a cel puţin unei treimi din numărul acestora.” 

 
14. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(2) Numărul membrilor comisiei de validare se stabilește prin votul deschis al 

majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi, la propunerea grupurilor politice.”     
 
15. La articolul 86, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, (6), care va avea 

următorul cuprins: 
 
”(6) În cazul dizolvării Consiliului Judeţean Ialomiţa, în condiţiile art. 55 alin. (1) lit. 

a) şi b) din Legea administrașiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, acesta se reconstituie din membrii supleanţi, prevederile art. 55^1 
din același act normativ aplicându-se corespunzător.” 

 
14. Articolul 89 se abrogă. 
 
Art. II  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
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Art.III Se împuterniceşte Direcţia Coordonare Organizare să opereze în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa modificările şi 
completările aduse prin prezenta hotărâre, dându-se textelor o nouă numerotare, să îl 
comunice consilierilor judeţeni şi direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, urmând a fi publicat pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

                  p. PREŞEDINTE                 Contrasemnează 
                VICEPREŞEDINTE,        Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                 Ştefan MUŞOIU                                                            Adrian Robert IONESCU 
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