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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Protocolului de colaborare între  

Judeţul Ialomiţa și Ministerul Turismului 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 11228 din 21.09.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 
- adresa Ministerului Turismului înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 

9793/28.08.2017; 
 - Raportul nr. 11229 din 21.09.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 11492 din 26.09.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi, 

În conformitate cu : 
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont                

2013-2020;  
- prevederile art.2 lit. h) și art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului 
multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de 
dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice”;  

- prevederile Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată; 
- prevederile art. 91 alin.(1) lit.e) şi alin.(6) lit.a) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.1 Se aprobă Protocolul de colaborare între Judeţul Ialomiţa și Ministerul 
Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Se împuterniceşte domnul Victor MORARU, Președintele Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, să semneze actele juridice necesare îndeplinirii obiectului Protocolului de 
colaborare menţionat la art.1), inclusiv pentru prelungirea acestuia. 
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 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre aducere la îndeplinire, Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
direcţiilor implicate, și, spre știinţă, Ministerului Turismului, urmând să fie publicată pe 
site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 
          
 
 
             Contrasemnează, 
             Secretarul judeţului Ialomiţa 
                             Adrian Robert IONESCU 
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