
                           

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

 a Comitetului de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea 
Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa până în anul 2020 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.360 din 18.01.2011 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Raportul nr.359 din 18.01.2011 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr.513 din 24.01.2011 al Comisiei juridice şi de disciplină, 
 - 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”; 
 - Programul Operaţional Sectorial - „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, 
Axa prioritară 1- „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de 
politici publice” –Domeniul major de intervenţie 1.1.- „Îmbunătăţirea procesului de 
luare a deciziilor la nivel politic-administrativ - Strategii de dezvoltare locală”, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art.91 alin.(1) lit.f) 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de 
coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei de 
dezvoltare a judeţului Ialomiţa până în anul 2020, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2  Se desemnează următorii consilieri judeţeni să facă parte din componenţa 
Comitetului de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei 
de dezvoltare a judeţului Ialomiţa până în anul 2020 : 

- Andriescu Adrian 
- Cană Gheorghe 
- Dumitru Doina Elena 
- Gheorghe Nicolae 
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- Nunu Ion 
- Urloiu Zenica 

 
 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 

 
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se 
comunică, spre ducere la îndeplinire, structurilor enumerate la art. 5 alin.1) din 
Regulamentul prevăzut la art. 1), persoanelor nominalizate la art.2) şi direcţiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată în 
Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
 

        PREŞEDINTE ,                                           Contrasemnează, 
                  Secretarul judeţului Ialomiţa 
  Vasile Silvian CIUPERCĂ           Constantin STOENESCU 
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