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H O T Ă R Â R E  
privind actualizarea ”Monografiei economico - militare  

a judeţului Ialomiţa” la nivelul anului 2018 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 8886/2018 - Y din 22.05.2018 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 65 din 27.05.2016 privind 
aprobarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa”, cu actualizările 
ulterioare;  
 - Raportul nr. 8888/2018 - W din 22.05.2018 al Direcţiei Coordonare 
Organizare; 

 - Raportul nr. 9222/2018 - T din 25.05.2018 al Comisiei pentru muncă, 
sănătate, asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 9209/2018 - H  din 25.05.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   

- Raportul nr. 9208/2018 - V  din 25.05.2018 al Comisiei economico-financiare  
şi agricultură; 

- Raportul nr. 9162/2018 - T din 25.05.2018 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Raportul nr. 9334/2018 - X din 29.05.2018 al Comisiei de urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 - Adresa nr. 279 IL din 18.05.2018 a Structurii Teritoriale pentru Probleme 
Speciale Judeţul Ialomiţa, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 46 alin. (2) şi art. 47 lit. f) din Legea 477/2003 privind 
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1174/2011 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-
militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, coroborat cu art. 4 din anexa 
aceleiaşi hotărâri; 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I  Se aprobă actualizarea la nivelul anului 2018 a ”Monografiei economico - 
militare a judeţului Ialomiţa”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr. 65 din 27.05.2016, după cum urmează: 

- anexele nr. 5, 6, 7, 8e, 10, 11, 14 şi 18 din Monografia economico - militară a 
judeţului Ialomiţa se modifică şi se înlocuiesc cu anexele corespunzătoare care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art.III Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 

comunicată Centrului Militar Judeţean Ialomiţa şi Structurii Teritoriale pentru Probleme 
Speciale Judeţul 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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