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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.
privind modificareași completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din

26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare al Muzeului Judeţean

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Referatul de. aprobare nr. 2070 /BalAdin ,,"0, 2021 a Preşedintelui Consiliului

Judeţean Ialomiţa;
- Adresanr. 193 din 10.02.2021 a Muzeului Judeţean Ialomiţa;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului

de organizare și funcţionare a Muzeului Judeţean Ialomiţa;
Examinând:
-Raportul de specialitate nr. 39/YouLX din (6.02. .2021 al Compartimentului Coordonare

Societăţi, Servicii și Instituţii Publice Subordonate;
-- Avizul nr. -din 22021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi

incompatibilităţi;

- Avizul nr. din .2021 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, tineret,
colaborarea cu societatea civilă și relații externe;

- Avizul nr. din .2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență socială şi
familie;

În conformitate cu:
- prevederile din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;
” = prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managetmentulinstituţiilor

publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 59 și art. 60 din Legeanr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile ari. 84 șiart. 85 din Regulamentul de organizare șifuncționare a Consiliului Judeţean

Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările şi completărileulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), alin. 5 lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
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Art.] Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Judeţean Ialomiţa, se modifică și va avea
următorul cuprins:

„Art. 12(1) Activitatea managerului este sprijinită de Consiliul de Administraţie, acesta
fiind Jormat din: managerul instituției în calitate de președinte, şef de secţie, șef de serviciu, un
reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomița si trei membri, desemnaţi prin decizie a managerului din
cadrulpersonalului de specialitate din instituție. ”

Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.

Art.III Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va comunica,
spre ducere la îndeplinire Muzeului Judeţean Ialomiţa și spre ştiinţă Compartimentului Coordonare
Societăţi, Servicii și Instituţii Publice Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Ialomiţa şi Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea Monitorul Oficial al Judeţului Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al Județului Ialomiţa
Adrian -— Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâreprivind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului
Județean lalomiţa nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi

Funcţionare al Muzeului Judeţean

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune modificarea şi completarea anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcţionare al Muzeului Judeţean.

Conform prevederilor art. 173 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul
Judeţean îndeplineşte atribuţii privind organizarea și funcţionarea aparatului de specialitate, precum și al
instituţiilor și serviciilor publice de interes județean, iar în exercitarea acestor atribuţii aprobă
Regulamentul de Organizare şi funcţionare.

Muzeul este o instituție publică de cultură, de drept public de importanţă judeţeană, aflată în
subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, comunică
şi expune, în scopul cunoașterii, educăriişi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenței şi
evoluţiei comunităților umane, precum şi ale mediului înconjurător.

Potrivit prevederilor articolului 25. din Legea nr. 311/2003 a muzeelor și a colecţiilor publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Muzeele si colecţiile publice de drept public sunt
organizate și funcţionează conform prevederilor prezentei legi si ale regulamentului de organizare şi
funcţionare propriu, aprobat de autoritatea in subordinea căreia se afla, potrivit dispoziţiilor legale in
Vigoare,.

„Prin adresa nr. 193 din 10.02.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr. 3418/2021-L
din 17.02.2021, Muzeul Judeţean Ialomiţa a înaintat spre aprobare Consiliului Judeţean Ialomiţa,
propunerea de modificare si completare a art. 12 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
instituției, adoptat prin Hotărârea nr. 46 din 26.04.2018 a Consiliului Judeţean Ialomiţa.
„=Modificarea şi: completarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare al Muzeului Județean
Ialomiţa vizează includerea în cadrul membrilor comisiei de administraţie al acestei instituții şi a unui
reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de autoritate publică ierarhic superioară.

Având în vedere că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de necesitate și oportunitate,
propun Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea sa în formași conţinutul prevăzute în proiect.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

——

_ Întoemit

Bărăgan Stelică Marius

Consiliul Judetean Ialomita
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RAPORT
la Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea

Consiliului Judeţean nr.46 din 26.04.2018 privind aprobarea

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Judeţean Ialomița

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomița propune
modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.46 din

26.04.2018.
Prin adresa nr. 193/10.02.2021 înaintată de către Muzeul Judeţean Ialomița şi

înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 3418/2021-L din data de 11.02.2021,
conducerea Muzeului judeţean Ialomiţa propune spre aprobare Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Regulamentul de Organizare şi Funcţionareal instituţiei .
În temeiul prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/05.07.2019 republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, Muzeul Judeţean Ialomiţa funcționează în subordinea
Consiliului Județean Ialomița ca instituție de cultură, de drept public, de importanţă

judeţeană.
Propunerea se întemeiază pe următoarele prevederi legale:

- prevederileart. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată ,
cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că “Muzeele şi colecţiile publice de
drept public sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor prezentei legi şi ale

regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea
căreia se află, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.”;
- prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) din OUG 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ ,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce stipulează că în exercitarea
atribuţiilor sale,. consiliul judeţean “aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui

consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de

specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şiale

societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.

Modificarea prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare al Muzeului

Judeţean Ialomita priveşte completarea Consiliului de Administraţie al instituţiei cu un
reprezentant din partea Consililului Judeţean Ialomiţa , în conformitate cu prevederile art.

173, alin.], lit d) si alin. 5 , lit d) din OUG 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu

modificările și completările ulterioare.
Atribuţiile principale ale membrilor din Consiliul de administraţie sunt prezentate în

Regulamentul de organizare și funcționare alinstituţiei publice de cultură în cauză, după cum

urmează:

* propune Consiliului Judeţean Ialomiţa bugetul anual de venituri şi cheltuieli;



* aprobă propunerile managerului privind activitatea curentă a instituţiei, modul
de organizare şi funcţionare a acesteia;

* stabileşte măsurile tehnice şi organizatorice pentru asigurarea securităţii şi pentru
conservarea patrimoniului general al Muzeului şi răspunde de aplicarea lor;

* propune Consiliului Judeţean Ialomiţa spre aprobare taxele de intrare în muzeu;
* aprobă colaborările Muzeului cu alte instituţii din ţară şi străinătate:

“aprobă programul de investiţii şi reparaţii capitale, analizează modul de
îndeplinire a planului de investiţii, a planului de dotări generale şi a celui de
reparaţii capitale;

* analizează şi aprobă măsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor
precum şi orice alte măsuri de protejare a publicului vizitator şi a bunurilor
instituției;

* avizează proiectul de Regulament de organizare şi funcţionare care urmează a fi
supus aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa;

* avizează Regulamentul de ordine interioară alinstituţiei;
* îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Judeţean Ialomiţa sau ca
urmare a modificării actelor normative în vigoare.

Întrucât proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate, propunem
Consiliului ]udețean Ialomiţa adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Consilier
Gheorghe Manuela Elena

Consiliul Judetean lalomita
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Către,

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Domnului Președinte,
Marian Pavel

Vă supunem spre aprobare modificarea adusă Regulamentului de Organizare
și Funcţionare al Muzeului Judeţean Ialomiţa, prin completarea Consiliului de
Administraţie al instituţiei cu un reprezentant din partea Consiliului Judeţean
Ialomiţa (art. 12 din ROF), conform art. 173, alin. (1), litera d) şi alin. (5), litera d)
din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Atașăm Regulamentul de Organizare şi Funcţionare modificat.

Cu stimă,

Manager

Dr. Florin Vlad

PEES

Întocmait,

Consilier juridic
Simona Serp

Consiliul Judetean Ialomita
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