HOTĂRÂRE
privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele domenii de activitate
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Examinând propunerile formulate de liderii grupărilor politice reprezentate în consiliul
judeţean şi voturile majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi.
În conformitate cu prevederile art.98, coroborate cu prevederile art.54 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabilesc domeniile de activitate şi numărul membrilor comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, după cum urmează:
1. Comisia juridică, de disciplină, drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, cu un
număr de 5 membri.
2. Comisia economico-financiară şi agricultură, cu un număr de 7 membri.
3. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea
civilă şi relaţii externe, cu un număr de 5 membri.
4. Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia
mediului şi turism, cu un umăr de 7 membri.
5. Comisia pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi familie, cu un număr de
7 membri.
Art.2. Se aprobă componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean
Ialomiţa, după cum urmează:
1. Comisia juridică, de disciplină, drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi:
- Dumitru Doina Elena
- Berbecel Vasile
- Ionescu Ion
- Mihăilă Ştefan
2. Comisia economico-financiară şi agricultură:
- Martin Ioan
- Şerbănescu Virgil Marian
- Nica Viorel
- Popescu Nicolae
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- Sitaru Nicolae
- Urloiu Zenica
- Enescu Gheorghe
3. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea
civilă şi relaţii externe:
- Petre Gheorghe
- Dumitru Otilia
- Vasile Mitu
- Şonchereche Laurenţiu
- Barcari Rodica Luminiţa
4. Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia
mediului şi turism :
- Ciupercă Vasile Silvian
- Muşoiu Ştefan
- Herea Gheorghe
- Purice Gheorghe
- Popescu Ionuţ
- Nica Ion
- Galaţchi Emil
5. Comisia pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi familie:
- Condruţ Ileana
- Vasilache Aurel
- Nunu Ion
- Miclea Dan
- Maftei Gică
- Andriescu Adrian
- Stoica Ştefan
Art.3 Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiilor de specialitate se stabilesc prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului judeţului Ialomiţa
autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Contrasemnează
P. Secretarul Judeţului Ialomiţa
Iulian Grigorin DOGARU
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