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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare 

profesională a consilierilor judeţeni în decursul mandatului 2016-2020 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 10600  din 12.09.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
           - Raportul nr.  10601 din 12.09.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr.  11511 din 26.09.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr.  11493 din 26.09.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr.  11539 din 26.09.2017 al Comisiei economico-financiare  şi 
agricultură; 

- Raportul nr.  11633 din 27.09.2017 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr.  11504 din 26.09.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin.(1) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
  - prevederile art. 41 și art. 51 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor 
locali, 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 participarea consilierilor judeţeni ai Consiliului Judeţean 
Ialomiţa la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională, în decursul 
mandatului 2016-2020. 

 
Art.2(1) Contravaloarea cursurilor și a celorlalte cheltuieli se va suporta din 

bugetul propriu al judeţului Ialomiţa, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate cu 
această destinaţie. 
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(2) Participarea la cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare profesională 

se face pe bază de cerere aprobată de Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
  
 Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare 
consilierilor judeţeni, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 
          
 
 
             Contrasemnează, 
             Secretarul judeţului Ialomiţa 
                             Adrian Robert IONESCU 
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