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Consiliul Judetean Ialomita

|||MMM| PROIECTDE HOTĂRÂRENR.
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în

Consiliul de administraţie al Muzeului Naţional al Agriculturii

    

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 2445/203/-] din _46.03 .2021 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomița,

Examinând :

- adresa nr. s%/3, din_/.02.2021 a Muzeului Naţionalal Agriculturii;
- Raportul de specialitate nr. 89/9 [20%/-N din _16.02..2021 al

compartimentului Coordonare Societăţi, Servicii și Instituţii Publice Subordonate;
- Avizul nr. din „02.2021 al Comisiei pentru învățământ,

cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Procesulverbal nr. din 2021 al Comisiei speciale de numărare

a voturilor,

În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii nr. /___.02.2021 privind aprobarea

Regulamentului de organizareşifuncţionare al Muzeul Naţionalal Agriculturii;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomița nr. 67 din 20.10.2016

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de
administrație al Muzeului Naţional al Agriculturii,

- prevederile art. 27 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003,
republicată; !

- prevederile art. 173 alin.(1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţa a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgența a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se desemnează reprezentanții Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de
administrație al Muzeului Naţional al Agriculturii următorii:

-  Domnul/doamna
-  Domnul/doamna
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Art. 2 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului
Județean Ialomiţa nr. 67 din 20.10.2016 privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Naţional al
Agriculturii.

Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.

Art. 4 Prin grija Secretarului Generalal Judeţului Ialomita, prezenta hotărâre va
fi comunicată spre ducere la îndeplinire persoanelor nominalizate la art. 1) şi, spre
ştiinţă, Muzeului Naţionala al Agriculturii, Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomiţa,
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea “Monitorul
Oficial al Judeţului”.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General! al Județului lalomița

Adrian Robert IONESCU
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PREȘEDINTE Nr. 20095 /2021-£-_din /£.02.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Muzeului Naţional al

Agriculturii

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune desemnarea
reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al
Muzeului Naţional al Agriculturii,

Muzeul Naţional al Agriculturii instituţie publică de cultură aflată sub

autoritatea. Consiliului Judeţean Ialomiţa a solicitat aprobarea noului Regulament de
organizare şi funcționare urmare modificărilor legislative, structurale şi funcţionale,.

Instituția de cultură. este condusă de un manager care, în îndeplinirea

atribuțiilor specifice, este sprijinit de un Consiliu de administrație, organ colectiv de
conducere cu caracter deliberativ. Potrivit prevederilor art. 11 alin.(2) lit. b) din
Regulamentul menționat, din structura Consiliului de administraţie fac parte şi "doi
reprezentanți ai Consiliului Județean Ialomiţa”

„- PrinHotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 67 din 20.10.2016 privind
"desemnarea “reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de
administraţie al Muzeului Naţional al Agriculturii au fost desemnate două persoane
care la acel moment deţineau calitatea de consilieri judeţeni, dar care nu mai ocupă în
prezent aceaste funcții.

În acest sens, prin proiectul de hotărâre se propune desemnarea a doi
„reprezentanţi al Consiliului JudeţeanIalomiţa în structura Consiliului de administraţie
al Muzeului Naţional al Agriculturii.

De menţionat este şi faptul că activitatea desfăşurată în cadrul consiliului de
administraţie este una neremunerată.

În respectarea dispoziţiilor art. 139 alin. (6) şi art. 182 alin. (4) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi

completările ulterioare prezentul proiect de hotărâre, având caracter individual cu
privire la persoane, nu poate fi adoptat decât prin vot secret.

Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate,
propun Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conținutul
prezentate în proiect.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL

Consiliu! Judetean lalomita

MIM
0000083468

Redactat,

Tudorache Emilia
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Compartiment Coordonare Societăţi, Servicii şi Instituţii Publice Subordonate
Ne. 29348 202] - N / 16.02. 2021

Să RAPORI a eeaa

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de

administraţie al Muzeului Naţionalal Agriculturii

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune

adoptarea unei decizii administrative privitoare la desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului

Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Muzeului Naţional al Agriculturii Ialomiţa.

Potrivit art. 27 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 în cadrul muzeelor

de drept public sunt organizate şi funcționează consilii de administraţie, ca organe deliberative de

conducere.

În conformitate cu adresa nr. 213/ 16.02.2021 a Muzeului Naţional al Agriculturii,

înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr. 3851 / 2021 - T din 16.02.2021 și având temeilegal

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional al Agriculturii care prevede că în

componența Consiliului de administraţie se regăsesc şi doi consilieri judeţeni desemnaţi prin

hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Muzeul Naţional al Agriculturii este o instituţie de cultură de drept public, de interes

judeţean şi aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa. Consiliul de administraţie care este

un organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ sprijină activitatea managerului instituţiei și

are în componenţa sa, pe lângă persoanele cu funcţii de conducere din cadrul instituţiei, şi un

reprezentant desemnat de Consiliul Judeţean Ialomiţa.

Atribuţiile principale ale membrilor din Consiliul de administraţie sunt prezentate în

Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice de cultură în cauză, după cum

urmează:

- analizează proiectele de Regulament de organizare și funcţionare a Muzeului, precum şi de

organigramă, pe care le înaintează spre avizare managerului Muzeului, urmând ca muzeul să

le transmită, spre aprobarea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

- avizează programele de activitate ale muzeului, pe care le supune aprobării managerului

muzeului;

- analizează și supune aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa programele culturale anuale și

de perspectivă;

- aprobăcolaborările muzeului cu alte instituţii din țară şi străinătate;
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avizează bugetul de venituri şi cheltuieli în vederea aprobării lui prin hotărârea Consiliului
Judeţean Ialomiţa, după aprobare avizează defalcarea acestuia pe activități specifice;
inițiază şi controleazăactivităţile de întreţinere ale imobilelor aflate în administrare (inclusiv
reparaţii curente şi capitale, restaurarea şi conservarea acestora);

analizează şi propune anual statul de funcţii al instituţiei, în raport cu scopul, obiectivele şi
atribuţiile principale ale muzeului şi îl supune aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa;

analizeazăşiaprobă măsuri pentru perfecționareaşi promovarea salariaţilor, potrivitlegii:
stabileşte beneficiarii premiilor anuale şiprimelor acordate personalului muzeului, potrivit
legii;

analizează propunerile de sancționare a salariaţilor şi decide;

aprobă măsuri pentru organizarea eficientă a muncii, vizând studii şi programe de
perfecţionare a activităţii, |

urmăreşte şi vizează buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale
muzeului, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din

administrare, şi după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri
extrabugetare, în condiţiile legii:

analizează şi aprobă măsurile de securitate şi sănătate a muncii ale instituţiei şi programele
pentru situaţii de urgenţă şi orice alte măsuri de protejare a publicului şi a bunurilor
patrimoniale;

avizează ROIal instituţiei, în vederea aprobării lui de managerul instituţiei;

propune şi fundamentează tarife pentru activităţile muzeului şi le supune spre aprobare, prin

hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa; | |

dezbate, la cererea managerului, probleme importante cu care se confruntă instituţia şi
prezintă propuneri de rezolvare;

inițiază şi controleazăactivităţile de întreţinere a imobilelor avute în administrare, precum şi
reparaţiile curente şi capitale;

îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii.

Consilier,

Marcu Georgiana Elena
= Pui

Consiliul Judetean lalomlta
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Consiliul Judeţean Ialomiţa

Domnului Președinte, Marian Pavel

Revenim la adresa noastră nr.37/08.01.2021, cu rugămintea de a desemna doi
reprezentanți ai Consiliului Județean Ialomiţa, în Consiliul de administrație al
Muzeului Naţional ai Agriculturii.

Cu stimă,

Manager,

Proi. Dr.Petre Gheorghe
4
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Întocmit,

Neacşu M; inela
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