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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind modificarea anexei nr. 2 la Hate:it-area Consiliului Judetean nr. 89 din 28.05.2021 

privind aprobarea organigramei ş i statului de functii ale CentruluiJudetean 
pentru Conservarea ş î Promovarea Culturii Traditionale Ialomi ţa, institufie publica 

de culture' aflatel sub autoritatea Consiliului Judetran lalomito 

Consiliul Judetean 
Avă nd  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 9'43 /2022 - ć2  din  14  ale  .2022 al Pre ş edintelui 

Consiliului Judetean lalomita; 
- anexa nr. 2 la Hotă rarea Consiliului Judetean lalomită  nr. 89 din 28.05.2021 privind 

aprobarea Organigramei ş i statului de fungi' ale Centrului Judetean pentru Conservarea 
Prom ovarea Culturii Traditionale lalomira, institutie public ă  de cultură  aflată  sub autoritatea 
Consiliului Judetean 	cu modifică rile si completă rile ulterioare, 

Examinand: 
Nota de fundamentare nr. 281 din 12.04.2022 a Centrului Juderean pen try 

Conservarea 51 Promovarea Culturil Tradirionale lalomira; 
- Raportul de special itate nr. A000 /2022 -  W  din 4614...2022  al Direcriei Buget 

Finante; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă , 

drepturi, 	51 incompatibilită ti; 
Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei pentru inv ă teimă nt, cultură , 

culte, tineret, colaborarea cu societatea civil ă  51 	externe; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei pen tru munc ă , să nă tate, 

asistentă  socială  si familie, 
În conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit, a), alin. (2) lit. c) din Ordonanra de Urgenr ă  a 

Guvernului 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă  rile 51 complete"' rile ulterioare; 
- prevederile Anexei nr. 6 a Ordinului Ministrului Culturii i Cultelor nr. 2.193/2004 

pentru aprobare regulamentelor-cadru de organizare ifunc ţ ionarea aseză mintelor culturale; 
- prevederile Ordonantei de Urgenră  a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 

instituriilor pub/ice de culture", cu modificeirile i complet ă rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanrele pub/ice locale, cu modifică rile ,s1 

cornpletă rile ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 338 din 10 martie 2021 privind aplicarea prevederilor 

art. III alin. (11) din Ordonanra de Urgenr ă  a Guvemului nr. 63/2010 pentru moclificarea 51 
completcirea Legii nr. 273/2006 privind finanrele pub/ice locale, precum .,si pentru stabilirea 
unor m ă suri financiare; 

- prevederile 	Legii-cadru 	nr. 153 din 28 lunie 2017 privind salarizarea 
personalului pl ă tit din fonduri pub/ice, cu modific ă  rile si cornpletă rile ulterioare; 
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- prevederile Hotdreirii Consiliului Juderean lalomita nr. 16 din 10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului general al judetului lalomira, pe anul 2022, cu modificdrile si 
completă rile ulterio are, 

trr temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanto de Urgent6 a Guvernului 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificdrile .,si cornpletdrile ulterioare; 

HOTARASTE 

Art. I (1) Anexa nr. 2 la Hotdrarea Consiliului Juderean nr. 89 din 28.05.2021 privind 
aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Judetean pen tru Conservarea ş i 
Promovarea Culturii Trod/Ilonale lalomita, institutie publicd de culturer aflat6 sub autoritatea 
Consiliului Judetean laiomi ţ a, cu modifică  rile ş i cornpletă rile ulterioare, se modified dup ă  cum 
urmeaz6: 

Postul de la nr. crt. 8 din statul de functii de instrumentist, treapta I ,  gird nivel de studii, 
se transformd Fri dirijor, treapta 1, f'dră  nivel de studii. 
(2) Se aprob ă  statul de functii actualizat al Centrului Judetean pentru Conservarea si 

Promovarea Culturii Troditionale lalomita, potrivit anexei care face parte integrantd din 
prezenta hotbrdre. 

Art. II  Prezenta hotdrdsre devine obligatorie 5i produce efecte de la data 
cornunică rii. 

Art. III  Prin grijo Secretarului General al Judetylui lalomita, prezenta hotd rare se va 
comunica Centrului Judetean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Traditionale lalomita, 
Directiei Buget Finante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lalomird si 
Instituriei Prefectului Juderul 101=0, urm6nd a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Judetean 
lalomita, sectiunea "Monitorul Oficial al Juderului". 

PRE5EDINTE 
MARIAN PAVEL 	 Avizează , 

Secretarul General al Judefului Ialomita 
ADRIAN - ROBERT IONESCU 

Rd./0c. 
HAM 
2 ex. 
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CONSIL1UL JUDETEAN IALOMITA 
CENTRUL JUDETEAN  PEN TRU CONSERVAREA 
SI PROMO VAREA CULTURII TRADITIONALE IALOMITA 

Anexa 	 

la Hotă rtrea Consiliului Jude(ean lalomi ţ a 

nr. 	 2022 

STAT DE FUNCTII 

Nr. 
crt. 

STRUCTURA 
Funetia 

contractual ă  
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Functia 

de 
conducere 

de 
executie 

1 MANAGER/DIRECTOR* 1 II S 1 
Compartiment juridic 

2 Consilier juridic 1 IA S 1 

Comparament Specialitate ş i Consultanfli Artistza 

3 Regizor artistic 1 IA S 1 
Serviciul Ansaniblul Folcloric „ Doina B ă raganului" 

4 Ş ef serviciu 1 I S 1 
Compartiment instrumental-vocal 

5 Sef orchestra I II 1 
6 Solist vocal 1 1 S I 
7 Instrumentist 1 II 1 

Dirij or 1 I 1 
9 Instrumentist 1 III 1 

10 Instrumentist 1 I 1 
11 Instrumentist 1 I I 

12 lnstrumentist 1 II 1 
13 Instrumentist 1  II 1 

Compartiment Coregrafie-Dansuri 
14 Maestru dans 1 I 1 
15 Dansator 1 Deb. 1/2 
16 Dansator 1 Deb. 1 12 
17 Dansator 1 Deb. 1/2 
18 Dansator 1 .  Deb. 1/2 
19 Dansator 1 Deb. 1/2 
20 Dansator 1 Deb. 1/2 
21 Dansator 1 Deb. 1/2 
22 Dansator 1 Deb. 1/2 
23 Dansator 1 Deb. 1 /2  
24 Dansator 1 Deb. 1/2 
25 Dansator 1 Deb. 1/2 
26 Dansator 1 Deb. 1/2 



27 Dansator 1 Deb, 1/2 
28 Dansator 1 Deb. 1/2 
29 Dansator 1 Deb. 1/2 
30 Dansator 1 Deb. 1 72 

Serviciul Economic , ş i Promovare 
31 Sef serviciu 	 1 	 II 	S 	1 

Compartiment Financiar Administrativ 

32 Economist 1 Deb. S 1 
33 Analist 1  I S 1 
34 Safer I I G 1 

Coinpartiment Proinovarea Culturii Traditionale 
35 Documentarist 1 IA S 1 
36 Operator imagine 1 II S 1 
37 Regizor tehnic 1 I 1 
38 Referent 1 IA M 1 

Nit, TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 3 
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE 35 
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE N INSTITUTIE 38 

*) Salarizarea se face conform contractuIui de management. 
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Nr.796?  /2022É  din  / 17  ,04.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hottireire privind modifkarea anexei nr.  2/a Hottirerrea Consiliului  Jude  ţ ean 

nr. 89 din 28.05.2021 privind aprobarea organigramei  i  statului de funcţ il ale Centrului 
Jude  ţ ean perrtru Conservarea ş i Promovarea Culturil Tradi ţ ionale lalomi ţ a, institu ţ ie 

public ti de culture, aflatcr sub autoritatea Consiliului  Jude  ţ ean lalomi ţ a, cu modifictirile 
complettirile ulterioare 

Prin proiectul de hotel rare supus dezbaterii se pro  pune modificarea anexei nr. 2 la 
Hotararea Consiliului  Jude  ţ ean nr. 89 din 28.05.2021 privind aprobarea organigromei 
statului de func ţ ii ale Centrului  Jude  ţ ean  pen  tru Conservarea 	Promovarea Culturii 

Tradiţ ionale lalomi ţa, institu ţ ie publică  de culture/ aflată  sub autoritatea Consiliului 
Jude  ţ ean lalomiţ a, cu modificarile .si complet ă rile ulterioare. 

Prin Nota de fundamentare nr. 281 din 12.04.2022, inregistrată  la Consiliul Jude ţ ean 

lalomiţ a cu adresa nr. 9046/2022-E din 12.04.2022, Centrul  Jude  ţ ean  pen  tru Conservarea si 
Promovarea Culturii Tradi ţ ionale lalomi ţ a,  pro  pune modificarea statului de func ţ ii prevazut 
in anexa nr. 2 la Hotel' r6 rea Consiliului Juderean lalomi ţ a nr. 89 din 28.05.2021,cu 
modifică  rile i completă rile ulterioare,  în  sensul că  postul de la pozi ţ ia nr. 8 din statul de 
func ţ ii de instrumentist, treapta 1, fă ră  nivel de  stud/i, se transformer în  dirijor, treapta 1, fă ră  
nivel de  stud/i, motivat de faptul că  in cadrul Compartimentului Instrumental Vocal trebuie 
să  existe o persoan ă  care 56 reispund ă  de diversificarea repertoriului, de identificarea unor 
noi creatori si interpre ţ i ai muzicii populare, de aranjamentele orchestrale ale 
instrumentistilor  i  solistului vocal, deoarece ansamblul folcloric "Doina B ă raganului" 

panic/pa la numeroase festivaluri na ţ ionale  i  interna ţ ionale in cadrul că rora trebuie s ă  

prezinte un program echilibrat, diversificat  i  reprezentativ. 
Potrivit notei de fundamentare mai sus indicate suma rezultat ă  in urma acestei 

modifică ri  pen  tru achitarea drepturilor salariale se regaseste in bugetul de venituri ş i 

cheltuieli aprobat  pen  tru anul 2022. 
Conform prevederilor articolului 6 din Ordonan ţa de Urgen ţ a a Guvernului nr. 

118/2006 privind infiin ţ area, organizarea ş i desfă surarea activităţ ii asezermintelor culturale, 

cu modifică  rile  si cornpletă rile ulterioare, si ale prevederilor art. 173 alin. (1) lit, a), alin. (2) 
lit. c) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modifică rile  i completarile ulterioare in exercitarea atributlilor sale, consiliul jude ţ ean 
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"aprob ă ,  în  conditiile leg/i, la propunerea preş edintelui consiliului judetean, regulamentul de 
organizare ş i functionare a consiliului judetean, organigrama, statul de functii, 
regulamentul de organizare ş i functionare ale aparatului de specialitate al consiliului 
judetean, precum ş i ale instituffilor pub/ice de interes judetean ş i ale societă tilor ş i regiilor 
autonome de interes judetean". 

Având in vedere că  proiectul de hotă rare indeplineş te conditiile de necesitate 
oportunit  ate, pro pun  Consiliului Judetean lalomita adoptarea hotă r6rii in forma ş i 
continutul preverzute în project. 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

 

Redactat 
Haimana Ana-Manta 
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RAPORT 

la proiectul de Hotă riire privind aprobarea modifică rii statului de functii al 
Centrului Judetean pentru Conservarea  i Promo  varea Culturii Tradition ale 

Ialomi(a, institutie publică  de cultură  aflată  sub autoritatea Consiliului 
Judefean lalomija  

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de 
Urgenţă  a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare, in exercitarea atribu ţ iilor sale, consiliul judetean aprob ă , la 
propunerea pre ş edintelui consiliului judetean, pe lâng ă  altele,  i  statul de functii al 
instituţ inor publice de interes judetean. 

Cu nota de fundamentare nr. 281 din 12.04.2022, inregistrat ă  la Consiliul 
Jude ţ ean Ialomi ţ a sub numă rul 9604/2022-E din 12.04.2022, Centrul Jude ţ ean 
pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale Ialomi ţ a solicit ă  aprobarea 
modificării statului de func ţ ii, aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Judetean Ialomi ţ a 
fir.  197/28.10.2021, la poziţ ia nr. 8, prin transformarea postului de instrumentist, 
treapta 1, fă ră  nivel de studii, in dirijor, treapta 1, fail nivel de studii. 

Transformarea postului nu influenţ ează  nunaă rul de posturi finan ţ ate, aprobat 
prin Hot ă ră rea nr. 16/10.02.2022, pentru Centrul Jude ţ ean pentru Conservarea 
Promovarea Culturii Tradi ţ ionale Ialomita, finan ţ area acestor posturi incadrandu-se 
in creditele bugetare aprobate, la titlul cheltuieli de personal prevă zut in bugetul de 
venituri  i  cheltuieli pentru anul 2022, aferent institu ţ iei. 

Propunerea de mai sus nu modified numă rul maxim de posturi aprobat in 
baza prevederilor O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea ş i completarea Legii nr. 
273/2006 privind fmantele publice locale, precum ş i pentru stabilirea unor m ă suri 
financiare, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, comunicat de Instituţ ia 
Prefectului — Judetul Ialomi ţ a cu adresa nr. 8.116/17.05.2021, inregistrat ă  la 
Consiliul Jude ţ ean ialomi ţ a sub nr. 11.832/2021-X/18.05.2021. 

Director executiv, 

Mihaela Moroianu 

intoemit, 
Neac§u Vinela 
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Nr.281. din 12.04.2022 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
Privind transformare unui post din instrumentist, treapta 1, f ă ră  nivel studii in 

clirijor, treapta 1, fă r4 nivel studii 

În eadrul Centrului Judetean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Traditionale 

lalomita functioneza Serviciul Ansamblul Folelorie "Doina Baraganului", care in momentul de 

fata are in component ă  Compartimentul instrumental vocal (8 posturi de instrumenti ş ti ş i un 

post de solist vocal) ş i Compartimentul Coregrafie (16 posturi de dansatori ş i 1 post maestru 

dans). 

Ansamblul Foleloric "Doina Baraganului" aduce prin repertoriu prezentat, autenticitatea 

folclorului rornanesc reliefând frumuselea incontestabil ă  a creatiilor populare aducand in fata 

publicului inestimabila valoare a spiritualit ă tii romane ş ti. 

Ansamblul Folcloric particip ă  la numeroase festivaluri nationale ş i intemationale precurn 

ş i la toate tipurile de evenimente cultural artistice, in cadrul c ă rora prezint ă  un rep ertoriu variat, 

cuprinzdnd cantece reprezentative pentru folclorul ialomitean ş i românese ş i suite de dansuri, 

la un nivel artistic profesionist. 

CO.NSI.LIUL JUDETEAN IALOMITA  

In prezent Compartimentul Instrumental Vocal, functioneaz ă  intr-o formula incompleta 

intrucat nu exista o persoand care s ă  ră spunda de diversificarea repertoriului, de identificarea 

unor noi creatori ş i interpreti ai muzicii populare, de aranjamentele orchestrale ale 

instrumenti ş tilor ş i solistului vocal, de colaborarea cu speciali ş ti din dorneniu. 

Pentru a sustine spectacole ş i concerte, la un inalt nivel artistic, atat in tar ă  cat ş i in 

stră inatate este necesar ea, Compartimentul Instrumental Vocal sa aib ă  o formula completa, s ă  

ofere un program echilibrat, diversiticat ş i reprezentativ, pentru a oferi un spor de prestigiu, 

valoare i originalitate. 



Din aceste considerente solicit ă m aprobarea modific ă rii organigramei ş i a statului de 

functii prin transformarea postului de instrumentist, treapta 1, f ă ră  nivel studii, post cc se afl ă  la 

pozitia nr.8 din statul de funetii existent, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean lalomita 

nr.197/28,10.2021, in dirijor, treapta I, fir nivel studii, post cc se reg ă se ş te in anexa 

Familia ocupationald CULTURA, cap. I, pet II "Alte institutii de spectacole ş i concerte" b) 

Funetii de executie, num ă r agent 7, treapta 1, :Para nivel studii superioare, Legea Cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din fonduri publice. 

Solicită m. aceast ă  transformare intrucat consider ă m că  in acest moment oste mai util ă  

acestă  funetie de dirijor, treapta I, fix ă  nivel studii, fiind corelat ă  cu misiunea ş i obiectivele 

institutiei in contextul actual. 

Solicitarea noastr ă  respeet ă  incadrarea in cbeltuielile de personal prin bugetul institutiei 

aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Jud.etean Ialomita nr.16/10.02.2022 ş i respectand num ă rul 

maxim de posturi, care se finanteaz ă  din fonduri publice in anul 2022 (22 posturi), conform 

anexei nr.I3 din hot ă rarea mai sus mentionat ă . 

Pentru modific ă rile propuse mai sus ata şă m propunere stat de functii, propunere 

organigram ă  ş i propunere fi şă  post. 

Cu deosebit respect, 

Manager, 
Trifu Alexandru Daniel 
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