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PROlECT DE HO TA RARE NR. 
privind aprobarea Regulamentului de organizare ş i functionare al 

Centrului Cultural "lonel Perlea" lalomita 

Consiliul Judetean Calamity, 
Avândîn vedere: 

Referatul de aprobare nr. 	1 (43 /2022 - r/i!---  din  gf2022  al Preş edintelui 
Consiliului Judetean lalomita; 

- Hotă rdrea Consiliului Judetean lalomita nr. 118 din 11.10.2019 privind 
aprobarea schimb ă rii denumirli Centrului Cultural UNESCO "lonel Perlea" lalomita in 
Centrul Cultural "lone! Perlea" lalomita; 

Hotetreirea Consiliului Judetean lalomita nr. 120 din 15.07.2021 privind 
aprobarea organigramei i statului de funcrii ale Centrului Cultural "Ionel Per/ca" 
Calamity, institurie public ă  de culture' aflat ă  sub autoritatea Con siliului Juderean 
Calomita, cu modific ă rile i cornplet ă rile ulterioare, 

Examin 6nd: 
Hotă rerrea Consiliului Judetean lalomita nr. 51 din 23.03.2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare ş i functionare al Centrului Cultural UNESCO 
"Ionel Perlea" lalomita, cu modific ă rile si cornpletă rile ulterioare; 

Adresa nr. 158 din 05.04.2022 a Centrului Cultural 'lone' Per/ca" lalomira; 
Raportul de specialitate nr. Ý&.2)6 /2022 - 	din /q of-.2022 al 

Compartimentului Coordonare Societ ă ti, Servicii i Institurii Pub/ice Subordonate; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei juridice, de discipline', 

drepturi, obligatii ş i incompatibilit ă ti; 
Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei pentru Tnv ă tă mânt, 

cultură , culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă  ş i rela ţ ii externe; 
Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei pentru muncă , 

să nă tate, asistentă  socială  ş i familie, 
Tn  conform itate cu: 
prevederile art. 6 din Ordonanra de Urge* a Guvemului nr. 118/2006 privind 

"infiinrarea, organizarea i desfă surarea activită rii asez ă mintelor de cult, cu 
modifică rile i completă rile ulterioare; 

- prevederile Anexei nr. 5 a Ordinului Ministrului Culturii i Cultelor nr. 
2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a 
aseză mintelor culture/c; 
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- prevederile art. 173 On. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) i alin. (5) lit. d) din 
Ordonarla de Urgenr6 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modifică rile ş i cornpletă rile ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent(' a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare, 

HOTARATE 

Art.1 Se aprob ă  Regulamentul de organizare ş ifuncţ ionare al Centrului Cultural 
"/one! Perlea" lalomita, institutie public(' de culture, aflat ă  în subordinea Consiliului 
Judetean lalomita, conform anexei care face parte integrantet din prezenta hot ă retre. 

Art.2 La data intră ril Fn vigoare a prezentei, Hot ă reirea Consiliului Judetean 
lalomitrt nr. 51 din 23.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare ş i 
functionare al Centrului Cultural UNESCO lone! Perlea" 	cu modifică rile 
cornpletă rile ulterioare, se abrog ă . 

Art.3 Prezenta hotă reire devine obligatorie ş i produce efecte de la data 
comunică rii. 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomi ţ a, prezenta hotă reire se 
va cornunica spre ducere la îndeplinire Centrului Cultural "/one! Perlea" ĺalomiţa,i, 
spre stiin ţă , Compartimentului Coordonare Societ ă ti, Servicii i Institutii Pub/ice 
Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lalomi ţ a 
lnstitutiei Prefectului Judetul lalomita, urmand a fi publicată  pe site-ul Consiliului 
Judetean lalomita, sectiunea "Monitorul Oficial al Judetulur. 

PRE5EDINTE 	 Avizează , 
MARIAN PAVEL 	 Secretarul General al Judefului lalomita 

Adrian - Robert IONESCU 

Rd./Dc. 
HAM 
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ROMANIA 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 	 Anexa nr.1 la Hotă rarea 

nr. 	din 

REGULAMENT 
de organizare ş i functionare al 

• Centrului Cultural „ Ionel Perlea" - Ialomita 

CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

Art.1 Centrul Cultural „Ionel Perlea"- Ialomi ţ a este instituţ ie public ă  de cultură  de interes 
judeţ ean, cu personalitate juridie ă , finanţ at ă  din venituri proprii ş i subvenţ ii de la bugetul local al 
jude ţ ului Ialomi ţ a, instituţ ie aflată  in subordinea Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a, conform art.8 din OUG 
nr. 118/2006 

Art.2 Centrul Cultural „Ionel Perlea"-Ialomi ţa îi desfă soard activitatea in conformitate cu 
prevederile legisla ţ iei rom ă ne in vigoare ş i cu eele ale prezentului regulament, elaborat in temeiul 
regulamentului-cadru de organizare ş i funcţ ionare a a ş eză mintelor culturale, aprobat prin Ordinul nr. 
2.193/2004 al Ministrului Culturii ş i Cultelor. 

Art.3 (1) Centrul Cultural „Ionel Perlea" - Ialomi ţ a are sediul in imobilul situat in municiplul 
Slobozia, b-dul. Matei Basarab nr. 26, jude ţ ul Ia 

(2) Centrul 	are ş tampild proprie, care va purta urm ă toarea inscrip ţ ie: Centrul 
Cultural „Ionel Perlea"- Ialomi ţ a. 

(3) Toate actele, facturile, anun ţurile, publica ţ iile etc. vor con ţ ine inscrip ţ ia prevă zută  la 
aim. (2) ş i indicarea sediului. 

CAPITOLUL II 
SCOPUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE Ş I ATR1BUTIILE CENTRULUI 
CULTURAL „IONEL PERLEA"- IALOMITA 

SUBCAPITOLUL I 
SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Art.4 Centrul Cultural „Ionel Perlea" Ialomi ţ a iniţ iază , desfăş oar ă  proiecte ş i programe 
eulturale in domeniul educa ţ iei permanente ş i a eulturii tradi ţ ionale, urmă rind cu conseevenţă : 

elaborarea unor proiecte atractive ş i utile de educa ţ ie permanent ă ; 
b) conservatea ş i transmiterea valorilor morale, artistice ş i tehnice ale comunit ăţ ii jude ţ ului 

Ialomiţ a, precum ş i ale patrimoniului cultural national ş i universal; 
c) pă strarea ş i eultivarea specifieului zonal sau local ş i diversificarea serviciilor culturale 

oferite, prin armonizarea acestora cu nevoile publieului, strategiile culturale ale jude ţului ş i 
dimensionarea resurselor financiare; 

d) stimularea creativit ăţ ii ş i talentului prin organizarea de sesiuni ş tiinţ ifice, dezbateri, 
eoneursuri interpretative, expozi ţ ii de art ă  plastică  ş i foto-doeumentare, spectacole de muzic ă  ş i poezie, 
stagiuni de concerte, cenaeluri literare etc.; 

e) susţ inerea autentieit ăţ ii ereaţ iei populare contemporane ş i artei interpretative neprofesioniste, 
in toate genurile - muzic ă , coregrafie, literatur ă , arte plastice, teatru etc.; 
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dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judetean, national ş i international; 
g) editarea ş i difuzarea unor publicatii proprii sau de altă  productie, pe once fel de suport, din 

domeniul culturii populate, educatiei permanente, ş tiinţ ei ş i culturii, cu respectarea prevederilor legale 
in vigoare; 

Art.5 In toate activit ăţ ile sale, Centrul Cultural „Ionel Perlea"- Ialomita are ca obiectiv 
general promovarea principiilor Organizatiei Natiunilor Unite pentru Edueatie, Ş tiintă  si Cultura 
(UNESCO) ş i ale Declaratiei Universale privind Drepturile Omului prin actiuni specifice in sferele 
educatiei, ş tiintei si culturii ş i atragerea opiniei publice in cunoa ş terea ş i realizarea ion. 

SUBCAPITOLUL II 
ATRIBUTHLE CENTRULUI CULTURAL „IONEL PERLEA"- IALOMITA 

Art.6 In realizarea scopului prev ă zut la art. 4, Centrul Cultural „Ionel Perlea"- lalornita 
indepline ş te, in conditiile legii, urmă toarele atributii principale: 

a) educarea ş tiinţ ifica ş i artistic ă  a publicului prin proiecte i programe specifice; 
b) sprijinirea tinerilor creatori ş i arti ş ti valoro ş i in afirmarea lor; 
c) participarea la parteneriate locale, judetene, interjudetene, nationale pentru organizarea unor 

manifestă ri cultural-artistiee ş i ş tiintifice complexe; 
d) organizarea Festivalului Si coneursului national de interpretare a liedului „Ionel Perlea", a 

unor stagiuni de concerte ş i recitaluri, a expozitiilor de art ă  plastic ă  ş i foto-docurnentare, spectacole de 
teatru, de divertisment, operet ă , proiectii de filme, seri literare, lansari de carte, public* multimedia ş i 
altele ; 

e) elaborarea ş i editarea de studii, publicatii ş i materiale documentare; 
colaborarea cu autorit ă ti publice centrale ş i judetene, cu organizatii neguvemamentale, 

universit ă ti rom ă ne ş i str ă ine, in vederea cunoa ş terii ş i afirmă rii valorilor culturii 
romă ne ş ti ş i cele ale judetului Ialomita; 

g) colaborarea Cu alte autorit ă ti si institutii str ă ine (ambasade, consulate, centre culturale, 
asociatii) in vederea promovarii valorilor culturale ale acestora in judelul Ialomita; 

h) imbogă tirea patrimoniului institutiei prin donatii, achizi ţ ii , organizarea de tabere ş i expozitii 
de art ă  ş i alte forme; 

i) punerea in valoare cultural ă  ş i turistica a Casei Memoriale „Ionel Perlea" de la Ograda, prin 
programe de activitati specifice ş i integrarea ei in circuite turistice locale, judetene, zonale, nationale ş i 
intemationale; 

j) realizarea altor actiuni cultural-artistice specifice. 
k) alaturi de programele culturale, Centrul Cultural „Ionel Perlea" are ş i o funeţ ie 

administrativ ă  privind administrarea urm ă toarelor: 
- imobilul Centrul Cultural „Ionel Perlea" in care isi au sediul institu ţ ii jude ţ ene de cultur ă  

care functioneaza in subordinea Consiliului Judetean Ialomi ţ a (Centrul Cultural „Ionel Perlea", 
C.J.C.P.C.T., Biblioteca Judetean ă  „Stefan B ă nulescu", Directia Jude ţ eană  pentru Cultur ă , Culte ş i 
Patrimoniu Cultural, asociatii, fundatii care an ca scop activitati culturale sau de divertisment 

- Casa Memorial ă  „Ionel Perlea" de la Ograda 
In baza dreptului de administrare, Centrul Cultural are ca principale atribu ţ ii: 
— ocrotirea patrimoniului cultural ş i imobil aflat in administrare; 

rezolvarea problemelor curente de administrare ale imobilelor (intre ţ inere, reparatii); 
— incheierea contractelor cu fumizorii de utilităţ i (energie electrica, gaz, a$-canal, 

salubritate) ş i pază ; 
- calcularea si transmiterea spre decontare chiria ş ilor situatiile de plată  privind 

contravaloarea utilit ăţ ilor ş i urmă rirea incasarii acestora; 
— intretinerea spatiilor aflate in folosintă  Centrului Cultural dar ş i a să lilor comune, 

utilizate de toti beneficiarii imobilului : s ă li de ş edinta, holuri etc.; 
urmă rirea permanent ă  a starii imobilelor; 
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- propunerea ş i realizarea luer ă rilor de reparatii curente ş i capitale; 
— asigurarea function ă rii corespunz ă toare a instalatiilor sanitare, electrice, termice ş i a 

centralei termice; 
- pregă tirea s ă lilor pentru diferite activit ă ti, asigurarea sonoriz ă rii, proiectiilor video etc. 

Art.7 Pentru exercitarea atributiilor care îi revin ş i realizarea activit ă tilor specifice, Centrul 
Cultural „Ionel Perlea" Ialomita colaboreaz ă  Cu institutii de specialitate, organizatii 
neguvernamentale, persoane juridice de drept public ş i/sau privat, precum ş i cu persoane fizice, ĺă r. a 
exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc.), 

CAPITOLUL III 
CONDUCEREA CENTRULUI CULTURAL „IONEL PERLEA"- IALOMITA 

Art.S Centrul Cultural „Ionel Perlea" - lalomita este condus de un consiliul de administratie, 
ca organ colectiv de conducere Cu caracter deliberativ, un manager care asigur ă  conducerea curent ă  a 

ajutat de un sef serviciu finaneiar-contabil administrativ, 

SUBCAPITOLUL I 
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI CULTURAL „IONEL 
PERLEA"- IALOMITA 

A. STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
Art.9 (1) Consiliul de administratie al Centrului Cultural „Ionel Perlea"-Ialomita este organ 

colectiv de conducere cu caracter deliberativ. 
(2) Componenta Consiliului de administratie este urm ă toarea: 
presedinte managerul Centrului Cultural „Ionel Perlea"-Ialomita; 
membri : - sef serviciu financiar-contabil administrativ, 

ş efii de compartimente/reprezentanti ai compartimentelor; 
- un eonsilier judetean, desemnat prin hot ă rdre a Consiliului Judetean Ialomita; 

secretar - prin rotatie, unul dintre membrii Consiliului de administratie, numit de 
pre ş edinte. 

B. ATRIBUTHLE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
Art.10 (1) Consiliul de administratie al Centrului Cultural „Ionel Perlea"-Ialomita are, in 

conditiile legii, urmă toarele atributii principale: 
a) analizeaz ă  ş i aprobă  programele de activitate ale institutiei, hot ă rand directiile de dezvoltare 

ale Centrului; 
b) analizeaz ă  ş i aprobă  propunerile de colaborare ale Centrului cu alte institutii din tar ă  ş i din 

stră ină tate; 
c) avizează  proiectul bugetului de venituri ş i eheltuieli al institutiei, In vederea aprob ă rii 

acestuia de c ă tre Consiliul judetean Ialomita; 
d) aprobă  defalcarea pe activit ă ti specifice ş i  pro grame a bugetului de venituri ş i cheltuieli al 

institutiei; 
e) supune, anual, aprob ă rii Consiliului Judetean Ialomi ţ a, statul de functii al institutiei, tinând 

seama de scopul, obieetivele ş i atributiile principale ale acesteia; 
F)  aprob ă  Regulamentul de ordine interioar ă  al institutiei; 

g) analizeaz ă  ş i propune modific ă ri ale Regulamentului de organizare ş i functionare ş i ale 
structurii organizatorice a Centrului Cultural „Ionel Perlea"-Ialomita; 

h) analizeaz ă  ş i aprob ă  mă suri pentru perfectionarea, Incadrarea ş i promovarea salariatilor, 
potrivit legii; 



i) hotă răş te organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante ş i aprob ă  tematica de 
concurs; 

j) urmă re ş te buna gospod ă rire ş i folosirea mijloacelor materiale ş i financiare ale Centrului 
Cultural „Ionel Perlea"-Ialomita, lu ă nd mă surile necesare pentru asigurarea integrit ă tii patrimoniului 
din administrare ş i, după  caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite; 

k) stabile ş te modul in care se utilizeaz ă  bugetul ş i sunt orientate sumele realizate din venituri 
extrabugetare, în conformitate cu prevederile legate în vigoare. 

(2) in exercitarea atributiilor sale consiliul de administratie adopt ă  hotă ră ri. 

C. FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
Art.!! (1) Consiliul de Administratie al Centrului Cultural „Ionel Perlea" -Ialomita i ş i 

desfdş oard activitatea in ş edinte trimestriale sau on de ate on este nevoie, la sediul institutiei . 
(2) Convocarea Consiliului de administratie in ş edinte se face de pre ş edinte sau de o treime din 

numă rul membrilor s ă i, cu eel putin 3 zile inainte. 
(3) Consiliului de administratie este legal intrunit in prezenta a doud treimi din num ă rul total al 

membrilor s ă i ş i ia hot ă ră ri Cu rnajoritatea simpld din num ă rul total al tnembrilor prezenti; 
(4) Ordinea de zi a ş edintei este comunicat ă  membrilor s ă i cu eel putin 3 zile inainte, prin grij a 

secretarului desemnat de pre ş edinte la ş edinta anterioară , impreună  cu materialele supuse dezbaterii; 
(5) Proiectele de hotar ă ri inscrise pe ordinea de zi vor fi filndamentate prin referatele 

compartimentelor de specialitate ş i celelalte documentatii care au stat la baza redactdrii proiectelor de 
hotă rdri. 

Art.12 Consiliul de Administratie este condus de pre ş edinte, iar in lipsa acestuia de persoana 
desemnatd de pre ş edinte. 

Art.13 (1) Pre ş edintele Consiliului de administratie prezint ă  ş i supune votului ordinea de zi, 
dezbaterea tematicii fă candu-se conform acesteia. 

(2) Ludrile de cuvânt în cadrul dezbaterilor pe marginea proiectului de hot ă rdre se iau in 
ordinea inscrierilor. 

(3) După  incheierea dezbaterilor, proiectul de hotă rare se supune la vot, pe articole sau în 
Intregul salt. 

Art.14 Dezbaterile se consemneaz ă  in procesul-verbal de ş edint ă , inserat in registrul de ş edinte 
ş i va fi semnat de c ă tre toti eel prezenti la ş edint ă , inclusiv de persoana care 1-a redactat. 

SUBCAPITOLUL  If— CONSILIUL ARTISTIC CONSULTATIV 
Art. 15 Consiliul artistic consultativ — functioneazd ea organ de specialitate, cu rol consultativ 

in domeniul artistic ş i cultural al institutiei. 
In Consiliul artistic consultativ pot fi cooptate personalit ă ti îu domeniu, membri al uniunilor 

arti ş tilor, alte personalitati artistice ş i culturale, reprezentanti mass-media 
Consiliul artistic consultativ este alc ă tuit din : 

- manager 
- consultant pe probleme de art ă  plastică ; 
- consultant pe probleme de muzic ă  ; 
- consultant pe probleme de literatur ă  ş i publicistic ă ; 

Consiliul artistic consultativ are urm ă toarele atributii: 
a) fonnularea de propuneri privind strategia cultural ă  a institutiei, a programelor ş i 

proiectelor culturale; 
b) acordarea asistentei de specialitate in domeniile de competent ă  ale Centrului. 

Consiliul artistic consultativ se intrune ş te trimestrial sau/ori de cdte on este nevoie, la 
convocarea managerului 

Membrii Consiliului artistic consultativ nu sunt remunerati. 



SUBCAPITOLUL III 
A. MANAGERUL CENTRULUI CULTURAL „IONEL PERLEA" IALOMITA 

Art.16 (1) Centrul Cultural „Ionel Perlea"- Ialomita este condus de un manager, numit prin 
concurs, conform legii. Numirea managerului se face de c ă tre Consiliul Judetean Ialomita pe baza 
sustinerii unui concurs de proiecte de management, c4tig ă torul urm ă nd s ă  incheie un contract 
de management, in conformitate cu prevederile legii. Contractul de management va contine 
programele ş i proiectele minimale pe care managerul Sc angajeaz ă  s ă  le realitzeze, in conditiile 
legit. 

(2) Managerul Centrului Cultural „Ionel Perlea"- Ialomita indepline ş te, in conditiile legii, 
urmă toarele atributii principale 

a) asigură  conducerea activit ă tii curente a Centrului Cultural „Ionel Perlea"- Ialomita; 
b) asigură  eonditiile de indeplinire ş i respectare a criteriilor de autorizare a Centrului Cultural 

„Ionel Perlea"- ralomita; 
c) elaboreaz ă  programele de activitate, proiectele culturale ş i calendarul anual al activit ă tilor; 
d) conduce nemijlocit ş i concret un domeniu distinct din activit ă tile specifice Centrului Cultural 

„Ionel Perlea"- Ialomita; 
e) este ordonator tertiar de credite, urm ă rind ca utilizarea creditelor bugetare repartizate 

institutiei s ă  se fac ă  numai pentru realizarea obiectivelor acesteia, potrivit prevederilor bugetare 
aprobate ş i cu respeetarea dispozitiilor legale; 

f) hotă răş te mă surile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, in 
concordant ă  cu legislatia in vigoare; 

g) reprezint ă  ş i angajeaz ă  Centrul Cultural „Ionel Perlea"-Ialomita in raporturile cu persoanele 
juridice ş i fizice din Ord ş i din stră ină tate, precum ş i in fată  organelor jurisdictionale; 

h) informează  trimestrial Consiliul de administratie asupra realiz ă rii obiectivelor stabilite ş i a 
prestatiei colectivului pe care îl conduce, stabilind impreun ă  cu acesta m ă suri corespunz ă toare pentru 
imbună tă tirea activit ă tii; 

i) angajeaz ă  personal de specialitate ş i administrativ in concordant ă  cu reglementă rile in 
vigoare; 

j) intocme ş te fisele posturilor prev ă zute  în structura organizatoric ă  ş i urmă re ş te indeplinirea 
sarcinilor ş i respectarea atributiilor concrete ale personalului din subordine; 

k) ră spunde de inregistrarea proiectelor ş i activitkilor in jurnalul anual al Centrului Cultural 
"Ionel Perlea" Ialomita; 

1) informează  semestrial Consiliul Judetean Ialomita asupra realiz ă rii obiectivelor stabilite ş i 
propune mă surile necesare pentru desfă surarea activit ă ti in conditii optime si asigurarea calit ăţ ii 
proiectelor. 

m) indepline ş te mice sarcinh" data de Consiliul Judetean falomita, Comisia judetean ă  pentru 
cultură , Consiliul de Administratie, on stabilit ă  prin actele normative din domeniu. 

(3) in exercitarea atributiilor sale managerul ernite decizii. 
(4) in absenta managerului, Centrul Cultural „Ionel Perlea" Ialomita este condus de o persoan ă  

din cadrul institutiei, desemnat ă  de manager prin decizie scris ă . 

B. SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL ADMINISTRATIV AL CENTRULUI 
CULTURAL „IONEL PERLEA"-IALOMITA 

Art.17 (1) in exercitarea atributiilor sale managerul este ajutat de tm sef serviciu financiar-
contabil administrativ, numit cu avizul Consiliului Judetean Ialomita, prin concurs, organizat ş i 
desfăş urat potrivit legii. 

(2) Ş ef serviciu financiar-contabil administrativ se subordoneaz ă  managerului si indepline ş te, in 
conditiile legii, urm ă toarele atributii principale: 



a) coordoneaz ă  activitatea financiar-contabil ă  ş i de salarizare din eadrul institutiei; 
b) urmă re ş te organizarea contabilit ă tii proprii a instjtutiei, respectarea normelor contabile ş i 

controlul datelor inregistrate; 
c) asigură  angaj area, lichidarea ş i ordonantarea cheltuielilor numai In limita creditelor bugetare 

aprobate ş i conform destinatiei stabiljte; 
d) exercit ă  controlul financiar preventiv, prin viz ă  de control financiar preventiv propriu,  în 

conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
e) organizeaz ă  ş i ră spunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului institutiei; 
f) particip ă  In mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri i cheltuieli al institu ţ iei i '11 

supune spre aprobare Consiliului Tudetean Ialomi ţ a, urmă rind fundamentarea, dimensionarea ş i 
repartizarea cheltuielilor bugetare pe ac ţ iuni, proieete, programe, objective; 

g) propune mă suri pentru Imbună tă tirea activit ăţ ii financiar-contabile a institutiej; 
h) indepline ş te atributiile de personal, precum ş i once alte atributji specifice functiei pe care o 

ocupă , potrivit legii; 
(3) in absenta sef serviciu financiar-contabil administrativ, toate atributiile sale se exercit ă  de 

persoana desemnat ă  de acesta, cu avizul managerului. 

CAPITOLUL IV 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  A CENTRULUI CULTURAL 
„IONEL PERLEA"-IALOMITA $1 ATRIBUTHLE PRINCIPALE 

SUBCAPITOLUL I 
STRUCTURA ORGANIZATORICA 

Art.18 (1) Structura organizatoric ă , statul de functii ş i numă rul de personal al Centrului 
Cultural „Ionel Perlea" Ialomita, aprobate prin Hot ă rarea Consiliului Judetean lalomita 
nr.120115.07.2021, conform anexelor nr. la— lb la prezentul regulament. 

(2) Structura organizatoric ă , statul de func ţii ş i numă rul de personal ale Centrului 
Cultural „Ionel Perlea" Ialomita se aprob ă  la inceputul anului, dup ă  aprobarea bugetului de venituri ş i 
cheltuieli ş i pot fi modificate in cursul anului, in cazul in care apar norme legale a c ă ror aplicare 
impune modificarea lor, dar numai in limita fondului de salarii alocat prin bugetul propriu de venituri 
ş i cheltuieli ş i cu respectarea obiectului de activitate al institu ţ iei. 

SUBCAPITOLUL II 
ATRIBUTHLE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE 

Art.19 (1) Activitatea desfăş urat ă  de structurile de specialitate din eadrul Centrului 
Cultural „Ionel Perlea"- Ialomita, urm ă re ş te realizarea scopului ş i atributiilor instituţ ici , astfel cum 
sunt reglementate in art. 4 ş i 5 din prezentul regulament. 

(2) Personalul Centrului Cultural „Ionel Perlea"- Ialomita se structureaz ă  In personal de 
conducere, personal din serviciul activit ă ti cultural artistice si personal din serviciul financiar-
contabil administrativ; 

(3) Ocuparea posturjlor, eliberarea din functie precum ş i incetarea raporturilor de mune ă  ale 
personalului Centrului Cultural „Ionel Perlea"- Ialomita se realizeaz ă  in conditjile legii. 

Art.20 Atributiile personalului Centrului Cultural "Ionel Perlea"- lalomi ţa sunt cele prev ă zute 
îu  fi ş ele postuluj ş i vor fl stabilite in conformitate cu domeniul de activitate at 
compartimentului/serviciului in care este incadrat postul, pentru realizarea obiectivului general al 

atingerea obiectivelor ş i atributiilor, astfel cum sunt stabilite in prezentul regulament. 
Art.21 Personalul din serviciul activit ă ti cultural artistice ş i , dup ă  caz, acel personal din 

serviciul financjar-contabil administrativ, incadrat in cadrul Centrului Cultural „Ionel Perlea"-Ialomi ţ a 

6 



va avea pregatirea ş i vechimea necesar ă  postului, astfel cum apare in statul de functii aprobat de 
Consiliul Judetean Ialomita. 

A. ATRIBUTHLE SERVICIULUI ACTIVITATI CULTURAL ARTISTICE 
Art.22 (I) Serviciul activit ă ti cultural artistice indepline ş te, in conditiile legii, urm ă toarele 

atributii principale: 
a) organizarea activit ă tilor culturale  hi. conformitate cu programul de activitate al institutiei 

aprobat anual de Consiliul Tudetean Ialomita (festivaluri, expozitii, concerte, spectacole, cenacluri, 
simpozioane, concursuri, activit ă ti editoriale ş i alte asernenea) cu toate aspectele implicate de acestea; 

b) organizarea ş i desfăş urarea de activit ă ti cultural-artistice, de educatie permanent ă  prin 
programe proprii ş i/sau In parteneriat cu institutii de specialitate, exploatand potentialul spatiilor aflate 
in administrare; 

c) sprijinirea dezvolt ă rii formelor de cooperare intre autoritâtile publice locale, institutii 
publice, cluburi sportive, Inspectoratul Scolar Judetean ş i ONG-uri; 

d) activită ti de marketing; 
e) conceperea ş i realizarea materialelor promotionale: caiet program, afi ş e, invitaţ ii , cataloage, 

articole de pres ă  etc.; 
f) intoemirea dosarelor de evidentă  pentru activitatile desfăş urate, precum ş i a dosarului de 

pres ă ; 
g) educarea ş tiintific ă  ş i artistic ă  a publicului prin programe specifice ş i sprijinirea tinerilor 

creatori ş i arti ş ti in afirmarea lor; 
h) colaborarea cu autorit ă ti publice centrale ş i judetene, cu institutii culturale din tar ă  ş i 

stră ină tate (muzee, teatre, facult ă ti de profil, Uniunea Arti ş tilor Plastici din Romania etc), Cu 
organizatii neguvemamentale pentru promovarea valorilor culturale ale judetului, ale Romaniei sau ale 
altor tari; 

i) mediatizarea evenimentelor culturale pe plan local ş i national; 
j) participarea la parteneriate locale, judetene, interjudetene ş i nationale pentru organizarea 

tmor manifestari cultural-artistice ş i ş tiintifice complexe; 
k) evidenta activit ă tilor institutiei Centrului Cultural ş i corecta inregistrare ş i repartizare pe 

compartimente a tuturor documentelor care intraiies, prin registrul de corespondent; 
1) intocmirea ş i evidenta materialelor de secretariat; 
m) participarea la activită tile culturale ş i administrative ale institutiei; 
n) respectarea normelor PSI ş i protectia muncii, r ă spunzand de respectarea legalit ă tii în acest 

domeniu ş i de asigurarea indeplinirii la termenele stabilite a m ă surilor consemnate în procesele-verbale 
intocmite de reprezentantii institutiilor de control; 

o) asigurarea securit ă tii bunurilor expuse in spatiile expozitionale, precum ş i in alte spatii din 
Centrul Cultural "Ionel Perlea" Ialomita; 

m) supravegherea grupurilor de vizitatori pentru a impiedica atingerea sau degradarea bunurilor 
expuse, farnizarea de relatii privind lucr ă rile expuse. 

(2) Serviciul activit ă ti cultural artistice indepline ş te once alte sarcini ce Îi revin conform 
legislaţ iei  in vigoare, regulamentului de organizare ş i functionare ş i regulamentului de ordine 
interioar ă , programului anual de activitate al institutiei, precum ş i deciziilor ş i hot ă rarilor conducerii. 

B.ATRIBUTIILE SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABIL ADMINISTRATIV; 
Art.23 (1) Serviciul Financiar - Contabil Administrativ indepline ş te, in conditiile legii, 

urmă toarele atributii principale: 
a) intocmirea situatiilor financiar contabile trimestriale ş i anuale; 
b) intocmirea situatiilor ce decurg din evidenta fmanciar contabil ă  a institutiei; 
e) asigurarea consemn ă rii operatiunilor financiare ş i bugetare in ordine cronologic ă  ş i pe baza 

documentelor justificative; 



d) inregistrarea pl ă tilor de cas ă  ş i a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei 
bugetare, potrivit bugetuluj aprobat; 

e) intocmirea proiectului de buget pe programe, actiuni, activit ă ti; 
urmă rirea intocmirii programelor, actiunilor, proiectelor pe objective precise, cu indicatori de 

rezultate ş i de eficient ă  ş i estimarea performantelor propuse; 
g) intocmirea bugetului de venituri ş i cheltuieli pentru programele, proiectele ş i actiunjle 

propuse; 
h) propunerea priorit ă tilor in aprobarea ş i efectuarea cheltuielilor bugetare ale institutiei; 
i) angaj area cheltuielilor numai in limita creditelor bugetare aprobate. 
j) redactarea ordinelor de plată  in baza actelor justificative ş i intocmirea ordonant ă rilor de 

k) prezentarea pentru verificare a situatiilor statistice lunare institutiilor de specialitate. 

Atributii personal administrativ 
1) asigurarea cur ă teniei in birourile Centrului Cultural, birourile celorlalte institutii judetene 

care functioneaz ă  in imobil,li de expozitie, S ă li de ş edint ă , holuri, demisol, acces in sediu etc 
m) intratinerea ş i reparatiile circuitelor electrice ş i a instalatiilor sanitare, mentinerea lor in 

stare de functionare; 
n) intretinerea in conditii optime de functionare a aatoturismului din dotarea institutiei; 
o) verificarea integrit ăţ ii mobilierului din să li, birouri ş i a spatiilor la care au acces, precizarea 

in procesul-verbal ş i semnalizarea oric ă ror nereguli conducerii institutiei; 
p) pregă tirea spatiilor pentru evenimente proprii sau g ă zduite, asigurarea sonoriz ă rii ş i a altor 

servicii logistice solicitate; 
q) asjgurarea sonoriz ă rii in spatii exterioare pentru evenimente nationale i istorice, la 

solicitarea autorit ă tilor publice; 
r) intretinerea bunurilor avute in administrare ş i asigurarea accesului utilizatorilor persoanelo 

fizice ş i juridice la servicjile prestate. 
s) Executarea lucr ă rilor de intretinere in scopul mentinerii in stare normal ă  de functionare a 

instalatiilor i dot ă rilor aferente; 
t) respectarea normelor de securitate ş i să nă tate in munc ă , de prevenirea situatiilor de urgent ă , 

de ap ă rare impotriva incendinor ş i de protectie civil ă ; 
u) asigură , pe baza unui project de propuneri intocmit anual, materialele consumabile ş i pentru 
igienizare, necesare desfăş ură rii in bune conditii a activit ă tilor in spatiile de desfăş urarea a 

activită tilor; 
v) ră spunde de integritatea ş i securitatea bunurilor materiale ş i de folosint ă  indelungat ă  aflate in 

Sală  i anexe ş i particip ă  la inventarierea patrimoniului; 
x) particip ă  la interventii în car de fort ă  majoră , calamită ti; 

(2) Serviciul indepline ş te mice alte sarcini ce li revin conform legislatiei in vigoare, 
regulamentului de organizare functionare ş i regulamentului de ordine interioar ă , programului anual 
de activitate al institutiei, precum ş i deciziilor ş i hotă rarilor conducerii . 

EATRIBUTTILE PERSONALULUI CASE! MEMORIALE„ IONEL PERLEA" 
Art.24 (1) Personalul Casei Mernotiale „Ionel Perlea" Ograda, judetul Ialomita indepline ş te, in 

conditiile legii, urm ă toarele atributii principale: 
a) punerea in valoare a patrimoniului cultural existent ş i imbună tă tirea lui prin achizi ţ ii, donatii 

etc. 
b) intocmirea unui program de activitate distinct cu actiuni specifice care s ă  se desfăş oare in 

cadrul Casei Memoriale „Ionel Perlea" Ograda; 
c) initierea unor actiuni pentru integrarea Casei Memoriale „Ionel Perlea" Ograda in circuitul 

turistjc intern ş i international; 
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d) asigurarea securit ă tii bunurilor expuse in Casa Memorial ă , precum ş i in celelalte 
curte, gr ă dină , anexe; 

e) supravegherea grupurilor de vizitatori pentru a impiedica atingerea sau degradarea bunurilor 
expuse; 

f) semnalarea tuturor evenimentelor care se produc in sectorul de care r ă spunde, conducerii 
unită tii ; 

g) asigurarea cur ă teniei casei ş i a spatiului verde din jurul casei; 
h) colaborarea cu postul de politie Ograda pentru prevenirea oric ă ror evenimente; 
(2) indepline ş te once alte sarcini cc îi revin conform legislatiei in vigoare, regulamentului de 

organizare ş i functionare ş i regulamentului de ordine interioar ă , on date de eonducerea institutiei 

CAPITOLUL V 
PATRIMONIUL CENTRULUI CULTURAL „IONEL PERLEA" — IALOMITA $1 
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 

SUBCAPITOLUL I 
PATRIMONIUL 

Art.25 (1) Patrimoniul Centrului Cultural "Ionel Perlea" lalomita este format din drepturi ş i 
obligatii asupra unor bunuri aflate in proprietatea public ă  sau privată  a statului ş i/sau a judetului 
Ialomita, dup ă  caz, pe care le administreaz ă  in conditiile legii sau a hot ă rarii Consiliului Judetean 
Ialomita, precum ş i asupra unor bunuri aflate in proprietatea privat ă  a institutiei. 

(2) Patrimoniul Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomita poate fi imbog ă tit ş i completat prin 
achizitii, donatii, precum ş i prin preluarea in regim de comodat sau prin transfer, cu acordul p ă rtilor, de 
bunuri, din partea unor institutii publice ale administratiei publice centrale ş i locale, a unor persoane 
juridiee de drept public ş i/sau priv' at, a unor persoane fizice din lard sau din str ă ină tate. 

(3) Bunurile mobile ş i irnobile aflate in administrarea Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomita 
se gestioneaz ă  potrivit dispozitiilor legale in vigoare, conducerea institutiei fiind obligat ă  s ă  aplice 
mă surile de protectie prev ă zute de lege in vederea protej ă rii acestora. 

SUBCAPITOLUL II 
BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI 

Art.26 Cheltuielile curente ş i  de capital ale Centrului Cultural "Ionel Perlea" lalomita se 
finanteaz ă  din venituri proprii ş i din subventii acordate de la bugetul propriu al judetului 

Art.27 (1) Veniturile proprii ale Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomita se incaseaz ă , se 
administrează , se utilizeaza ş i se contabilizeaz ă  de Care acesta, potrivit dispozitiilor legale. 

(2) Veniturile proprii provin din activită tile realizate direct de c ă tre Centrul Cultural „Ionel 
Perlea" Ialomita, dup ă  cum urmeaz ă : 

a) incas ă ri din vanză ri bilete de spectacole, proiectii fume, expozitii, alte manifest ă ri culturale 
organizate de institutie; 

b) valorificarea unor luer ă ri realizate in cadrul taberelor de creatie, cercurilor aplicative, altor 
activită ti culturale ş i de educatie permanent ă ; 

c) editarea ş i difuzarea unor publicatii proprii sau de altă  productie, pe mice fel de suport, din 
domenitil culturii populare, educatiei permanente, ş tiintei ş i culturii, cu respectarea prevederilor legate 
in vigoare; 

d) derularea unor proiecte ş i programe culturale in parteneriat sau in colaborare cu alte institutii 
din tară  ş i din str ă ină tate; 



e) prestarea altor servicii on activit ăţ i, in conformitate cu obiectivele ş i atributiile institutiei ş i 
cu respectarea dispozi ţ iilor legale in vigoare. 

CAPITOLUL VI 
DISPOZITII FINALE 

Art.29 Centrul Cultural lone! Perlea"- Ialomita are arhiv ă  proprie in care se p ă streaz ă , 
conform prevederilor legale: 

a) actul nonnativ de infiintare; 
b) clocumentele financiar-contabile, planul ş i  pro gramul de activitate, dar ş i situatiile financiar 

cantabile ş i statistice; 
c) corespondenţ a; 
d) alte documente, potrivit legii. 
Art.30 (I) Prezentul regulament se completeaz ă , de drept, Cu actele normative in vigoare. 
(2) in temeiul prezentului regulament ş i Cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, 

managerul elaboreaz ă  Regulamentul de online interioar ă  al Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomita 
ş i  îl supune spre aprobare Consiliului de administra ţ ie 

(3) Once modificare ş i completare a prezentului regulament vor fi analizate de consiliul de 
administratie ş i supuse aprob ă rii Consiliului Judetean Ialomita. 

Manager, 
Tudor Clementines 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotentire privind aprobarea Regulamentului de organizare ş ifuncţ ionare al 

Centrului Cultural "lone!  Perlea" lalomita 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propune aprobarea Regulamentului de 
organizare ş îfuncţ ionare al Centrului Cultural "Ionel Perlea" lalomira. 

Centrul Cultural este o institutie public ă  de cultură  cu personalitate juridic ă , aflată  in 
subordinea Consiliului Judetean lalomira, ce a luat fiinr ă  in anul 1994 i are ca object general 
promovarea principiilor Organizariei Nariunilor Unite pentru Educarie, Stiinr ă  ş i Cultură  i ale 
Declarariei Universale privind Drepturile Omului prin acriuni specifice in sferele educariei, 5tiinrei 
culturii, precurn ş i atragerea opiniei pub/ice in cunoagerea ş i realizarea acestora. 

Aprobarea acestui nou Regulament este necesar ă  co urm are a schimb ă rii denumirii instituriei 
de cultură  astfel cum a fost aprobată  prin Hotă reirea Consiliului Juderean lalornira nr. 118 din 
11,10.2019, dar 0 co o consecinr ă  a modtfică rilor intervenite in organigrama ş i in statul de funcrii al 
acestei institurii in ultimii ani de la ado ptarea ultimului regulament ş i pant' in prezent. 

fn cadrul noului Regulament de organizare ş i funcrionare al Centrului Cultural "Ionel Perlea" 
lalomira sunt prezentate Tn detaliu: scopul, obiectul de activitate, principalele atriburii ş i 
competenre, patrimoniul, personalul, conducerea instituriei (manager, consiliul de administrarie), 
referiri la veniturile i cheltuielile cuprinse in bugetul Centrului. 

Conform prevederilor articolului 6 alin. (1) lit, a) din Ordonanra de Urgenra a Guvemului nr. 
118/2006 privind înfiin ţ areci, organizarea ş i desfăş urarea activită rii aş eză mintelor culturale, cu 
modtfică rile ş i completă rile ulterioare, ş i ale prevederilor art. 173 alin, (1) lit, a), alin. (2) lit. c) din 
Ordonanra de Urgenră  a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare Fn exercitarea atriburiilor sale, consiliul juderean "aprob ă , în conditiile legii, 
la propunerea preş edintelui consiliului juderean, regulamentul de organizare ş i functionare a 
consiliului juderean, organigrama, statul de funcrii, regulamentul de organizare ş i function are ale 
aparatului de specialitate al consiliului juderean, precum 0 ale instituriilor pub/ice de interes 
judetean ş i ale societă rilor ş i regiilor autonome de interes juderean". 

Avă nd in vedere că  proiectul de hotă ră re indeplineş te condiriile de necesitate ş i oportunitate, 
propun 	Juderean lalomira ado ptarea hotă ră rii in forma ş i conrinutul prev ă zute in proiect. 

PRE5ED1111TE, 
MARIAN  'VEL 

Redactat 
Haimana Ano-Maria 
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RAP  ORT 

la proieetul de hotă rare privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare ş i Funetionare al Centrului Cultural "Tone! 

Perlea" Ialomita 

Proiectul de hot ă rare supus dezbaterii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a propune 

aprobarea unui nou Regulament de Organizare ş i Funcţ ionare al Centrului Cultural 

"Ionel Perlea" ş i abrogarea celui aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 

51/23.03.2017, in nest sens fund inaintat ă  adresa nr. 158/05.04.2022 de care Centrul 

Cultural "Ionel Perlea" ş i inregistrat ă  la Consiliul Judeţ ean Ialomiţ a sub nr. 8829/2022-Y 

din data de 05.04.2022. 

Îu temeiul prevederitor O.U.G nr. 118/2006 privind infiin ţ area, organizarea ş i 

desfăş urarea activit ăţ ii a ş eză rnintelor culturale, cu modific ă rile ş i completă rile 

ulterioare, Centrul Cultural "lone! Perlea" Ialomi ţ a fune ţ ioneaz ă  in subordinea 

Consili ţtlui Judeţ ean Ialomi ţ a ea institu ţ ie public ă  de cultur ă  de interes jude ţ ean. 

Centrul Cultural "Ionel Perlea" Ialomi ţ a este o institu ţ ie de eultur ă  relativ tan ă ră , 

infiinţ at prin Decizia nr. 22/28.02.1994 a Delega ţ iei Permanente a Consiliului Jude ţ ean 

Ialomiţ a, avand personalitate juridic ă  si care ş i-a desfăş urat activitatea in condi ţ ille 

economice ş i socio-culturale specifice perioadelor parcurse. 

În precedentul Regulamentul de Organizare ş i Funcţ ionare al centrului, aprobat de 

eă tre Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a prin Hotă rdrea nr. 51/23.03.2017, apare vechea 

denumire ş i structur ă  de personal. 

De asemenea, avand în vedere c ă au avut loc o serie de modific ă ri structurale 

conducerea institu ţ iei a avut ini ţ iativa reorganiz ă rii/redenumirii unor compartimente. 
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Modificarea structurii organizatorice si func ţ ionale a centrului a dus implicit la 

modifiearea statului de functii ş i a organigramei,  fund  aprobate conform Hotă rarii nr.120 

in sedinta din 15.07.2021. 

Noua structur ă  organizatoric ă  cuprinde clout" servieii: 

1.Serviciul Activit ă ti Cultural Artistice - 10 posturi : 

a) Compartimentul  Art.  - 2 posturi; 

b) Compartimentul Edueatie prin Cultura - 3 posturi; 

c) Compartimentul Documentare Arhiva - 4 posturi; 

2. Serviciul Financiar Contabil Administrativ cuprinde - 9 posturi : 

a) Compartimentul Financiar Contabil - 1 post; 

b) Compartimentul Administrativ - 7 posturi. 

intrucat proiectul de hotă rare indeplinqte conditiile de legalitate, propunem 

Consiliului Judetean Ialomiţ a adoptarea lui in forma si continutul prezentat. 

Consilier, 

Marcu Georgiana Elena 
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C ăitre, 

Consiliul Judetean Ialomita 

ntrului Cultural "Ionel Perlea", v ă  solicit ă m actualizarea integral ă  a acestuia, 

tin ă nd cont de Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialomila cu nr. 120/15.07.2021, conform 

anexelor nr. l ş i nr. 2. 

Manager, 

Tudor Clementina 

Consalui Judetean lalornita 
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