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PROIECT DE HOTĂR4RE NR. 02 ,
privind modificarea anexei la Hotăriirea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din 26.04.2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare ifunc ţion are
al Muzeului Judetean Ialomita, cu modificiirile şi completeirile ulterioare
Consiliul Judetean Ialomita,
Avdnd in vedere;
Referatul de aprobare nr. 30 60-12 0 2 I din g12-- .2021 a Preşedintelui
Consiliului Judetean Ialomita;
- Adresa nr. 1994/16.12.2021 a Muzeului Judetean Ialomita;
- Avizul nr. 1995/16.12.2021 a Consiliului de administratie din cadrul Muzeului Judepan
Ialornita;
- Hoteiriirea Consiliului Judetean Ialornita nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi functionare a Muzeului Judetean Ialomita, cu modificarile şi
completdrile ulterioare;
Examinând:
-Raportul de specialitate nr. 3°072021 - 6 din 0---1 .2021 al Directiei Coordonare
Organizare;
- Avizul nr.
/2021 din
.2021 al Comisiei pentru inv ăkimeint,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă i relatii externe;
In conformitate Cu..
- prevederile art. 13 alin.(2) din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colectiilor publice,
republicaa cu modificările i completdrile ulterioare;
- prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 3-Sprijinirea tranzifiei către o
economie Cu emisii sceizute de carbon, Prioritatea de investitii 3. 1-Sprijinirea eficienţei
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei şi a utilizarii energiei din surse regenerabile in
infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, şi in sectorul locuinţelor, Operatiunea B
Clădiri Publice in cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apel proiecte
POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM;
- prevederile art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicei
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu rnodificările şi completarile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Ialorniţa, aprobat prin Hotdri:irea Consiliului Jude
ţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021, Cu
modO'carile i completdrile ulterioare,
prevederile art. 173 alin. (1) lit, a), din. (2) lit. c), ann. 5 lit. d) din Ordonanta de
Urgentii a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările ş i complet ările
ulterioare,
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În temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urge* a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, Cu modific ările şi complet ările ulterioare,
HOT Ă R Ă $TE
Art.I in Aneaca Hotărarii Consiliului Judeţean ialomiţa nr. 46 din 26.04.2018 privind
aprobarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Judeţean lalomiţa, cu
modific ările şi completările ulterioare, articolul 1 se modifică şi va avea urm ătorul cuprins:
„Art. 1(1) Muzeul Jude ţean lalom iţa, denumit in continuare Muzeul, este institurie de
cultură, de drept public, de importanţăjudeţeană, fără scop lucrativ, aflată in serviciul societăţii.
(2) Muzeul func ţionează in subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa."
Art.H Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărăre se va
comunica, spre ducere la indeplinire Muzeului Judeţean Ialomiţa şi spre sal.*
Compartimentului Coordonare Societ ăţi, Servicii si Inst itu ţii Publice Subordonate din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean lalomiţa şi Instituţiei Prefectului — Judeţul
lalomiţa, urmănd să fie publicat ă pe site-ul Consiliului Judeţean lalomiţa, secţiunea "Monitorul
Oficial al Judeţului".

PRESEDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul general al judefului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
la proieetul de hotărăre privind modificarea anexei la Hotărărea Consiliului Jude ţean
nr.46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si func ţionare al
Muzeului Jude ţean Ialomiţa, cu modific ările şi completările ulterioare

Prin proiectul de hotărdre supus dezbaterii se propune modificarea anexei la Hot ătirea
Consiliului Judeţean Ialomila nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Muzeului Jude ţean ialomiţa, cu modificările şi completările
ulterio are.
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 modific ările şi completările ulterioare,
consiliul judeţean indepline şte atribuţii privind organizarea şi funcţionarea institu ţiilor
serviciilor publice de interes jude ţean, jar in exercitarea acestor atribu ţii aprobă Regulamentul
de organizare i func ţionare.
Muzeul Judelean Ialomiţa este o instituţie publică de cultură, de drept public de
important ă judeţeană, care colecţionează, conservă, cereeteaz ă, restaureaz ă, comunică şi
expune, in seopul cunoaşterii, educării i recreerii, m ărturii materiale şi spirituale ale existenţei
evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului inconjur ător.
Potrivit prevederilor artieolului 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor
publice, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare, Muzeele si colec ţiile publiee de
drept public sunt organizate şi funcţionează conform regulamentului de organizare
funcţionare propriu, aprobat de autoritatea in subordinea c ăreia se afl ă.
În prezent, Regulamentul de organizare şi funeţionare al Muzeului Jude ţean Ialomiţa
este aprobat prin hot ărarea Consiliului Jude ţean Ialomiţa nr. 46/26.04.2018. La articolul 1 din
Regulament Sc menţionează că Muzeul se afl ă "sub autoritatea" Consiliului Jude ţean Ialomiţa,
sintagmă preluată in acest document inc ă de la infiinţarea Muzeului. Pentru a se eviden ţia, fără
echivoc, raportul de subordonare al unei instituţii de cultură de interes judeţean faţă de consiliul
judeţean, in prezent, in legislaţia in vigoare este reglementat faptul c ă muzeele "se infiinţează
se organizeaz ă in subordinea autorit ăţilor administraţiei publice locale". in acest sens, prin
proiectul de hotărdre se propune modificarea articolului 1 din Regulament, prin punerea
prevederilor acestuia hi acord cu legisla ţia in materie.
Judeteari

E
ERN
100001i7892

Propunerea de modificare trebuie analizat ă şi din perspectiva prevederilor Ghidului
solieitantului pentru Axa prioritar ă 3-Sprijinirea tranzitiei c ătre o economic cu emisii sc ăzute de
carbon, Prioritatea de investi ţii 3.1-Sprijinirea eficien ţei energetice al Programului Operational
Regional (POR) 2014-2020R, in cadrul c ăruia este depus ă o cerere de finantare nerambursabild
pentru eficientizarea sediului Muzeului Jude ţean Ialomita. Potrivit Ghidului, printre criteriile de
eligibilitate se reg ăseşte şi eel at "subordon ării" instituţiei beneficiare fat ă de consiliul judeţean.
Or, pentru a evita echivocul din sintagma "sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomi ţa"
menţionată la articolul I din Regulament, se propune modificarea acestuia, conform formei
prezentate in proiectul de hot ărăre.
Constatănd că sunt intrunite conditiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului
Judetean Ialomiţa adoptarea hot ărării in forma si continutul prezentate in project.
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RAPORT
la proiectul de hotArfire privind modificarea anexei la Hotfirfirea Consiliului
Judetean nr.46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
functionare al Muzeului Judetean Ialomita, cu modific ările i completArile ulterioare

Proiectul de hotărăre supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita propune
modificarea Regulamentului de Organizare şi Functionare al Muzeului Judeţean Ialomita,
aprobat prin Hotărkea Consiliului Judetean Ialomita nr.46 din 26.04.2018.
În conformitate cu prevederile Legii m-. 311 1 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,
republicată, cu modific ările şi completările ulterioare, Muzeul Judetean Ialomita este o
instituţie de cultură de interes judeţean, function ănd in subordinea Consiliului Judetean
Ialomiţa. incă de la infiitarea sa, in anul 1968, in Regulamentul de organizare i functionare
se menflonează, in schimb, că Muzeul se află "sub autoritatea" Consiliului Judetean Ialomita.
În prezent, Consiliul Judeţean Ialomita are in derulare proiectul de eficientizare a
sediului Muzeului Jude-lean Ialomita şi, conform Ghidului solicitantului, pentru a beneficia
de finanţare europeană nerambursabil ă, instituţia publică de cultură implicată trebuie s ă fie in
sub ordinea consiliilor judetene.
În aceste conditii, pentru a se evita once prezumtie a raportului de subordonare a
Muzeului Judetean Ialomita fat ă de Consiliul Judetean Ialomiţa, in Regulamentul de
organizare şi functionare se propune modificarea articolului 1, in sensul de a se mentiona
expres c ă Muzeul Judetean Ialomita este o institu ţie aflată in subordinea Consiliului Judetean
Ialomita.
Analizănd Proiectul de hotărăre avizat de Secretarul General al Judetului Ialomi ţa
Referatul de aprobare intocmit de initiator, Pre şedintele Consiliului Jude ţean Ialomiţa, se
constată că acestea indeplinese condi ţiile legale prevăzute la art. 182, coroborat cu art. 136
aim. (2) din Ordonanta de Urgentă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările i completările uherioare, in sensul că sunt redactate cu respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Raportat la atributiile stabilite prin Codul administrativ Consiliului Judetean Ialomita
institutiilor publice aflate sub autoritatea sa, proiectul de hotărare indepline şte conditiile de
legalitate, adoptarea sa urmând a se realiza cu majoritatea simpl ă.
DIRECTOR EXECUTIV
Ionica B'ICOIANU
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Domnului Pre§edinte,
Marian PAVEL
Ca urmare a ş edintei Consiliului de Administra ţie cc a avut be 1a Muzeul Judetean
Ialomiţa, in data de 16.12.2021, s-a avizat modifiearea Regulamentului de Organizare şi
Funeţionare astfel:
art.1 din ROF se modified. şi va avea următoarea form ă:
„Art.1 (1) Muzeul Judeţean Ialomi ţa, denumit in eontinuare Muzeul, este instituţie de
cultură, de drept public, de importan ţă judeţeană, fără scop luerativ aflat ă in serviciul
soeietătii.
(2) Muzeul funeţionează in subordinea Consiłiului Judeţean Ialorniţa", conform
Legii muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, art. 13, aim. (2).
Vă rugăm să aprobati modifiearea arţ.1 din Regulamentul de Organizare şi Funeţionare,
aşa cum este prev ăzut mai sus.
Se anexeaz ă prezentei ROF-ul cu noua modificare.
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AVIZ
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL MUZEULUI JUDETEAN IALOMITA
PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE I FUNCŢIONARE
AL INSTITUŢIEI

Membrii Consiliului de Administraţie al Muzeului Judeţean Ialomiţa,
intruniţi in data de 16.12.2021 avizeaz ă modificarea art.1 din ROF, astfel:
„Art.1 (1) Muzeul Jude ţean Ialomiţa, denumit in continuare Muzeul, este instituţie
de cultură, de drept public, de importanră judeţeană., fără scop lucrativ aflat ă in
serviciul societ ăţii.
(2) Muzeul funcţionează in subordinea Consiliului Jude ţean Ialomiţa",
conform Legii muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, art. 13, aim. (2).

Consiliul de Administraţie
Pre şedinte,
Florin Vlad
Manager,
Muzeul ju tean,I,alomiţa
V -:----
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