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    H O T Ă R Â R E 

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 61/30.09.2010  
privind aprobarea  „Documentului Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică  

şi Demografică a teritoriului județului Ialomița,  pe perioada 2009 – 2013,  
cu orizont  2013 – 2020, Realizarea Strategiei de dezvoltare a județului Ialomița” 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 7410 din 17.08.2016 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 - Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 30.09.2010 privind 
aprobarea „Documentului Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio–Economică şi 
Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 
2013 – 2020”-„Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”, 
 Examinând: 
 - Raportul  nr. 7411 din 17.08.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr.8411 din 20.09.2016 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie; 

- Raportul nr. 8322 din 19.09.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 8402 din 20.09.2016 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Raportul nr. 8342 din 19.09.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 8374 din 20.09.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. d) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 58, 60 și 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 81 şi 82 din Regulamentul de organizare și funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea nr. 52 din 29.08.2008, cu 
modificările și 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. 61/30.09.2010 
privind aprobarea „Documentului Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică 
şi Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 
2013 – 2020, Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”, se completează 
după cum urmează: 
 
  1. Capitolul V, subcapitolul 5.3, secţiunea ” Direcţiile de dezvoltare ” se 
completează cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  2. Capitolul VI ” Portofoliul de proiecte, Planul de acţiune” se 
completează cu prevederile cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.II Completările prevăzute în anexele nr. 1și 2 la prezenta hotărâre se 

încorporează prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, de la data intrării sale în 
vigoare, în „Documentul Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi 
Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 
2013 – 2020, Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”, documentul 
final fiind publicat pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 Art.III  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.IV  Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
                                                    PREŞEDINTE, 

                                                 Victor MORARU 

 
 

                                                                                   Contrasemnează,              
                                                                   Secretarul  județului Ialomița 

                   Adrian –Robert IONESCU 
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