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H O T Ă R Â R E 
privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în 
Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 19364/2018 – H din 19.10.2018 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Adresa nr. 15736 din 01.10.2018 a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Ialomiţa; 
           - Raportul nr. 19365/2018 – X  din 19.10.2018 al Direcţiei Coordonare Organizare; 

- Raportul nr. 20011/2018 – E din 29.10.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;   
          - Raportul nr. 19931/2018 - D din 29.10.2018 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 

- Raportul nr. 19946/2018 - R din 29.10.2018 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială și familie; 

- Procesul verbal nr. 20278/2018 - Y din 31.10.2018  al Comisiei de validare, 
 În conformitate cu: 
          - prevederile Legii nr. 202/ 2002  privind egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.054/2005 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului 
Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          - 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 desemnează doamna OANCEA STELA în calitate de reprezentant al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi. 
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Art.2 Pe perioada mandatului, doamna OANCEA STELA va beneficia de toate 

drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislaţia incidentă în vigoare. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre produce efecte  începând cu data comunicării. 
  
 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă, Agenţiei 
Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 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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