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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa                             

nr. 3/19.01.2017  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare 
a Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.7662 din 10.07.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017  privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 7663 din 10.07.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 8346 din 27.07.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 
 - Raportul nr. 8334 din 27.07.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 În conformitate cu: 
      - prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice; 

- prevederile art. 140 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr. 3/19.01.2017, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017  
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, se modifică după cum urmează : 

1. Articolul 107 se modifică și va avea următorul cuprins : 
”Art.107(1)  Pentru participarea la lucrările Consiliului Judeţean Ialomiţa și ale 

comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul, în perioada 01 iulie                         
2017 – 31 decembrie 2021, la o indemnizaţie de ședinţă calculată cu o cotă 
procentuală din indemnizaţia lunară a Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
astfel : 
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a) în luna în care se organizează doar ședinţa ordinară a plenului, 5% pentru 

participarea la lucrările comisiei de specialitate și 5% pentru participarea la lucrările 
ședinţei ordinare; 

b) în luna în care se organizează atât o ședinţă ordinară a plenului, cât și una 
sau mai multe ședinţe extraordinare de plen, 3% pentru participarea la lucrările 
comisiei de specialitate pentru o singură ședinţă extraordinară, 3% pentru 
participarea la lucrările comisiei de specialitate pentru ședinţa ordinară și 4% pentru 
participarea la lucrările ședinţei ordinare.   

(2)Cotele procentuale menţionate la alineatul (1) nu se aplică și majorărilor 
prevăzute la art. 16 alin.(2) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 

(3) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin.(1) se efectuează 
exclusiv din veniturile proprii ale bugetului judeţului Ialomiţa.”  

 
Art. II  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data de                         

01 iulie 2017. 
 
Art. III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
 

   PREŞEDINTE,  
 

   VICTOR MORARU 
 
 
 

Contrasemnează 
Secretarul judeţului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 
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