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PROIECT DE HOTĂ R4RE NR. 02 ,  
privind modificarea anexei la Hotă riirea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din 26.04.2018 

privind aprobarea Regulamentului de organizare ifunc ţ ion are 
al Muzeului Judetean Ialomita, cu modificiirile ş i completeirile ulterioare 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avdnd in vedere; 

Referatul de aprobare nr. 30 60-12  0 2 I - 	din g12--  .2021 a Preş edintelui 
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 ş i functionare a Muzeului Judetean Ialomita, cu modificarile ş i 
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 ă kimeint, 

culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă  i relatii externe; 
In conformitate Cu.. 
- prevederile art. 13 alin.(2) din Legea nr. 311/2003 a muzeelor ş i a colectiilor publice, 

republicaa cu modifică rile i completdrile ulterioare; 
- prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară  3-Sprijinirea tranzifiei că tre o 

economie Cu  emisii sceizute de carbon, Prioritatea de investitii 3. 1-Sprijinirea eficien ţ ei 
energetice, a gestiondrii inteligente a energiei ş i a utilizarii energiei din surse regenerabile in 
infrastructurile publice, inclusiv in clă dirile publice, ş i in sectorul locuinţ elor, Operatiunea B 
Clă diri Publice in cadrul Programului Operaţ ional Regional (POR) 2014-2020, apel proiecte 
POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM; 

- prevederile art. 59 ş i art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicei 
legislativă  pentru elaborarea actelor normative, cu rnodifică rile ş i completarile ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare ş i funcţ ionare a Consiliului Judeţ ean 
Ialorniţ a, aprobat prin Hotdri:irea Consiliului Judeţean Ialomiţ a 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 ă rile ş i complet ă rile 
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 ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă R Ă $TE 

Art.I in Aneaca Hotă rarii Consiliului Judeţ ean ialomiţa nr. 46 din 26.04.2018 privind 
aprobarea Regulamentul de Organizare ş i Funcţ ionare al Muzeului Judeţean lalomiţa, cu 
modific ă rile ş i completă rile ulterioare, articolul 1 se modifică  ş i va avea urm ă torul cuprins: 

„Art. 1(1) Muzeul Jude ţ ean lalom iţa, denumit in continuare Muzeul, este institurie de 
cultură , de drept public, de importanţă judeţ eană , fă ră  scop lucrativ, aflată  in serviciul societ ăţ ii. 

(2) Muzeul func ţ ionează  in subordinea Consiliului Judeţ ean Ialomiţa." 

Art.H Prin grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţa, prezenta hotă ră re se va 
comunica, spre ducere la indeplinire Muzeului Jude ţ ean Ialomiţ a ş i spre sal.* 
Compartimentului Coordonare Societ ăţ i, Servicii si Inst itu ţ ii Publice Subordonate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean lalomiţa ş i Instituţ iei Prefectului — Judeţ ul 
lalomiţ a, urmă nd să  fie publicat ă  pe site-ul Consiliului Judeţ ean lalomiţ a, secţ iunea "Monitorul 
Oficial al Judeţ ului". 

PRESEDINTE 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul general al judefului Ialomiţa 

Adrian Robert IONESCU 

 

Cod FP 07-06, ed. 2, vers.0 



ROMANIA 

CONSILIUL AMMAN IALOMITA 

 

M.mber of CIRO FadoratIon 

 

 

RIA  SIMTEX 

 

 

CERTIFIED HAMAD M RTSYSTEM 
190 9001 

Tel.: 0243 Z30200 
Fax: 0243 230250 

Slobozia - Plata Revoiutiel Nr. 1 
web: www.cicnet.ro  

e-mail: cii@cicnetro  

PRE5EDINTE Nr.:30 6?-7- 	4.9,  /2,  .2021 

 

2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proieetul de hotă ră re privind modificarea anexei la Hotă r ă rea Consiliului Jude ţ ean 

nr.46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si func ţ ionare al 
Muzeului Jude ţ ean Ialomiţ a, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune modificarea anexei la Hot ă tirea 
Consiliului Judeţ ean Ialomila nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare ş i Func ţ ionare al Muzeului Jude ţ ean ialomiţ a, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterio are. 

Conform prevederilor art. 173 alin.(1) lit, a) ş i alin.(2) lit. c) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 
consiliul judeţ ean indepline ş te atribu ţ ii privind organizarea ş i func ţ ionarea institu ţ iilor 
serviciilor publice de interes jude ţ ean, jar in exercitarea acestor atribu ţ ii aprob ă  Regulamentul 
de organizare i func ţ ionare. 

Muzeul Judelean Ialomi ţ a este o institu ţ ie public ă  de cultură , de drept public de 
important ă  jude ţ eană , care colec ţ ioneaz ă , conservă , cereeteaz ă , restaureaz ă , comunică  ş i 
expune, in seopul cunoaş terii, educ ă rii i recreerii, m ă rturii materiale ş i spirituale ale existen ţ ei 

evoluţ iei comunit ăţ ilor umane, precum ş i ale mediului inconjur ă tor. 
Potrivit prevederilor artieolului 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor ş i a colec ţ iilor 

publice, republicat ă , cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, Muzeele si colec ţ iile publiee de 
drept public sunt organizate ş i func ţ ioneaz ă  conform regulamentului de organizare 
func ţ ionare propriu, aprobat de autoritatea in subordinea c ă reia se afl ă . 

În prezent, Regulamentul de organizare ş i funeţ ionare al Muzeului Jude ţ ean Ialomi ţ a 
este aprobat prin hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 46/26.04.2018. La articolul 1 din 
Regulament Sc men ţ ioneaz ă  că  Muzeul se afl ă  "sub autoritatea" Consiliului Jude ţean Ialomi ţ a, 
sintagmă  preluat ă  in acest document inc ă  de la infiin ţ area Muzeului. Pentru a se eviden ţ ia, fă ră  
echivoc, raportul de subordonare al unei institu ţ ii de cultură  de interes jude ţ ean fa ţă  de consiliul 
jude ţ ean, in prezent, in legisla ţ ia in vigoare este reglementat faptul c ă  muzeele "se infiin ţ ează  
se organizeaz ă  in subordinea autorit ăţ ilor administra ţ iei publice locale". in acest sens, prin 
proiectul de hot ă rdre se propune modificarea articolului 1 din Regulament, prin punerea 
prevederilor acestuia hi acord cu legisla ţ ia in materie. 

Judeteari 

ERNE  
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Propunerea de modificare trebuie analizat ă  ş i din perspectiva prevederilor Ghidului 
solieitantului pentru Axa prioritar ă  3-Sprijinirea tranzitiei c ă tre o economic cu emisii sc ă zute de 
carbon, Prioritatea de investi ţ ii 3.1-Sprijinirea eficien ţ ei energetice al Programului Operational 
Regional (POR) 2014-2020R, in cadrul c ă ruia este depus ă  o cerere de finantare nerambursabild 
pentru eficientizarea sediului Muzeului Jude ţ ean Ialomita. Potrivit Ghidului, printre criteriile de 
eligibilitate se reg ă se ş te ş i eel at "subordon ă rii" instituţ iei beneficiare fat ă  de consiliul judeţ ean. 
Or, pentru a evita echivocul din sintagma "sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomi ţ a" 
menţ ionat ă  la articolul I din Regulament, se propune modificarea acestuia, conform formei 
prezentate in proiectul de hot ă ră re. 

Constată nd c ă  sunt intrunite conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a adoptarea hot ă ră rii in forma si continutul prezentate in project. 

PRE$EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Tehnoredactatal 
lulian Dogaru 
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Nr.  3 	2 ,77  2021-4 din/17-  /2-  .2021 

RAPORT 
la proiectul de hotArfire privind modificarea anexei la Hotfirfirea Consiliului 

Judetean nr.46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare ş i 
functionare al Muzeului Judetean Ialomita, cu modific ă rile i completArile ulterioare 

Proiectul de hotă ră re supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita propune 
modificarea Regulamentului de Organizare ş i Functionare al Muzeului Judeţ ean Ialomita, 
aprobat prin Hot ă rkea Consiliului Judetean Ialomita nr.46 din 26.04.2018. 

În conformitate cu prevederile Legii m-. 311 12003 a muzeelor ş i a colec ţ iilor publice, 
republicat ă , cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, Muzeul Judetean Ialomita este o 
instituţ ie de cultur ă  de interes jude ţ ean, function ă nd in subordinea Consiliului Judetean 
Ialomi ţ a. incă  de la infiitarea sa, in anul 1968, in Regulamentul de organizare  i  functionare 
se menfloneaz ă , in schimb, că  Muzeul se află  "sub autoritatea" Consiliului Judetean Ialomita. 

În prezent, Consiliul Jude ţ ean Ialomita are in derulare proiectul de eficientizare a 
sediului Muzeului Jude-lean Ialomita ş i, conform Ghidului solicitantului, pentru a beneficia 
de finanţ are european ă  nerambursabil ă , institu ţ ia 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 Ialomi ţ a, in Regulamentul de 
organizare ş i functionare se propune modificarea articolului 1, in sensul de a se mentiona 
expres c ă  Muzeul Judetean Ialomita este o institu ţ ie aflat ă  in subordinea Consiliului Judetean 
Ialomita. 
Analiz ă nd Proiectul de hotă ră re avizat de Secretarul General al Judetului Ialomi ţ a 
Referatul de aprobare intocmit de initiator, Pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, se 
constată  că  acestea indeplinese condi ţ iile legale prev ă zute la art. 182, coroborat cu art. 136 
aim.  (2) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modifică rile  i  complet ă rile uherioare, in sensul c ă  sunt redactate cu respectarea normelor de 
tehnică  legislativ ă . 

Raportat la atributiile stabilite prin Codul administrativ Consiliului Judetean Ialomita 
institutiilor publice aflate sub autoritatea sa, proiectul de hot ă rare indepline ş te conditiile de 

legalitate, adoptarea sa urmând a se realiza cu majoritatea simpl ă . 

DIRECTOR EXECUTIV 
Ionica B'ICOIANU 

cca 

Conalliut Judetean lalomita 
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C ă tre, 	 Data  

Consiliul Judetean Ialomita 

Domnului Pre§edinte, 
Marian PAVEL 

Ca urmare a ş edintei Consiliului de Administra ţ ie cc a avut be 1a Muzeul Judetean 
Ialomiţ a, in data de 16.12.2021, s-a avizat modifiearea Regulamentului de Organizare ş i 
Funeţ ionare astfel: 

art.1 din ROF se modified. ş i va avea urmă toarea form ă : 
„Art.1 (1) Muzeul Jude ţ ean Ialomi ţ a, denumit in eontinuare Muzeul, este instituţ ie de 
cultur ă , de drept public, de importan ţă  judeţ eană , fă ră  scop luerativ aflat ă  in serviciul 
soeietă tii. 

(2) Muzeul fune ţ ionează  in subordinea Consi ł iului Jude ţ ean Ialorni ţ a", conform 
Legii muzeelor ş i colecţ iilor publice nr. 311/2003, art. 13, aim. (2). 
Vă  rugăm s ă  aprobati modifiearea ar ţ .1 din Regulamentul de Organizare ş i Fune ţ ionare, 

aş a cum este prev ă zut mai sus. 
Se anexeaz ă  prezentei ROF-ul cu noua modificare. 

Stere SAmona 

—4? 

Consilluf Judetean lalomita 

11111111111111111111111111 
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MUZEUL JUDETEAN IALOMITA 
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Nr.i.9.9. ,./". ■ Data  /61'  

AVIZ 
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢ IE AL MUZEULUI JUDETEAN IALOMITA 

PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE  I  FUNCŢ IONARE 
AL INSTITUŢ IEI 

Membrii Consiliului de Administra ţ ie al Muzeului Jude ţ ean Ialomi ţ a, 
intruni ţ i in data de 16.12.2021 avizeaz ă  modificarea art.1 din ROF, astfel: 
„Art.1 (1) Muzeul Jude ţ ean Ialomi ţ a, denumit in continuare Muzeul, este institu ţ ie 
de cultură , de drept public, de importanră  judeţ eană ., fă ră  scop lucrativ aflat ă  in 
serviciul societ ăţ ii. 

(2) Muzeul func ţ ionează  in subordinea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a", 
conform Legii muzeelor ş i colecţ iilor publice nr. 311/2003, art. 13, aim. (2). 

Consiliul de Administra ţ ie 
Pre ş edinte, 
Florin Vlad 
Manager, 

Muzeul ju tean,I,alomiţ a 
V -:---- 

Conalliu, Judetean lalomIta 
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