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H O T Ă R Â R E  
privind conferirea plachetei „Consiliul Judeţean Ialomiţa 25 de ani” şi  

a broşurii „25 de ani de administraţie publică judeţeană” 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa,  

Având în vedere: 
 - împlinirea a 25 de ani de administraţie publică judeţeană, 

- Expunerea de motive nr. 14753 din 14.11.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

Examinând: 
- Raportul nr. 14754 din 14.11.2017 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

 - Raportul nr. 15198 din 21.11.2017 al Comisiei economico-financiare şi 
agricultură, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale           
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47/23.03.2017 privind aprobarea 
 bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art. III alin.(2) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                   
nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 
 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(1)  Se conferă placheta „Consiliul Judeţean Ialomiţa 25 de ani”, însoţită 
de broşura „25 de ani de administraţie publică judeţeană” persoanelor nominalizate 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Festivitatea de decernare a plachetelor şi broşurilor va avea loc la Sala de 
Spectacole a Consiliului Judeţean Ialomiţa, în reuniunea aniversară din data de                                    
20 decembrie 2017. 
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Art.2 Suma necesară organizării reuniunii aniversare este suportată din bugetul 

propriu al judeţului Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa                    
nr. 47/23.03.2017 privind aprobarea  bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 
2017, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată direcţiilor implicate din cadrul aparatului de specialitate al 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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