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H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în vederea ocupării 

funcției contractuale de administrator public la nivelul Județului Ialomița 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  

 - Expunerea de motive nr. 4480 din 20.04.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 

Examinând:  
- Raportul comun nr. 4481 din 20.04.2017 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei 

Coordonare Organizare;  
- Raportul nr. 4619 din 24.04.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   
- Raportul nr. 4726 din 25.04.2017 al Comisiei economico-financiare  şi agricultură; 

 - Raportul nr. 4716 din 25.04.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 
socială şi familie, 

În conformitate cu:  
- prevederile art. 113 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32 din 10.03.2017 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcţii și funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47 din 23.03.2017 privind 
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomita, pe anul 2017, 

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 Postul de administrator public, prevăzut în statul de funcţii al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, va fi ocupat prin concurs în condiţiile 
prezentei hotărâri, iar persoana încadrată își va desfășura activitatea în baza unui 
contract de management încheiat cu Președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
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Art.2 Se aprobă criteriile, procedurile și atribuţiile specifice în vederea ocupării 

funcţiei contractuale de administrator public la nivelul judeţului Ialomiţa, potrivit anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
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, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa.  

 
  

PREŞEDINTE, 
 

VICTOR MORARU 
 

 
 
 

               Contrasemnează 
                                                                                             Secretarul județului Ialomița, 

                                                                                   Adrian Robert IONESCU 
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