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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea componenţei  Comisiei Tehnice  de Amenajare  a Teritoriului şi 
Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 7930 din 06.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

- Adresa nr. 6455 din 03.05.2016 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa, 
 Examinând: 
  -  Raportul nr. 7931  din 06.09.2016 al Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi 
Urbanism; 
 - Adresa nr. 5721  din 08.09.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa; 
 - Raportul nr. 8314  din 19.09.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr.8371 din 20.09.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Dispoziţia Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 26.01.2016 
privind îndeplinirea atribuţiilor arhitectului-şef, pe perioadă determinată, de doamna 
Brașoveanu Diana Valentina, consilier în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului și 
Urbanism, 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. f), alin. (3) lit. e), alin. (5) lit. a) pct. 14 și lit. c) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completărilor ulterioare; 
 - prevederile art. 21, art. 22 şi art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, actualizată, 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 componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi 
Urbanism Ialomiţa, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
 Art.2  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare al Comisiei Tehnice 
de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa, potrivit anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei, își încetează aplicabilitatea 

Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 48 din 21.04.2016 privind aprobarea 
componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Ialomiţa şi 
aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia. 
  
 Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
  
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată, spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1 şi Direcţiei 
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
                                                                                                                                                                                                            
 

PREŞEDINTE, 
 

Victor MORARU 
 
 
 
 
                                                                                                        Contrasemnează 
                                                    Secretarul judeţului Ialomiţa, 
                                                                                              Adrian-Robert IONESCU 
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