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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind aprobarea organigramei şi statului de fungi" ale Muzeului National al
Agriculturii, institutie publică de culture' aflat ă sub autoritatea Consiliului Judetean
lalomita

Consiliul Judetean
Avândîn vedere:
- Referatul de apro bare nr.
/63.23 /2022 - 0 din #2.PQ, C6 .2022 al
Preşedintelui Consiliului Judetean lalomita;
Exam/nand:
- adresa nr. 873 din 10.05.2022 a Muzeului National al Agriculturii;
Raportul de specialitate nr. (6 gi /2022 - 6- din 4Z0(, .2022 al Biroului
Resurse Umane;
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei pentru
invatămeint, cultur6, culte, tineret, colabo rare Cu societatea civilă
externe,
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei pentru munc ă,
sănătate, asistent6 social6 familie;
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei juridice, de
drepturi, obligatii şi incompatibilit6ti,
În conform itate Cu:
- prevederile Hot6reirii Consiliului Judetvan lalomita nr. 16 din 10.02.2022 privind
aprobarea bugetului general al judetului Ialomíţa, pe anul 2022, cu modific6rile
cornpletările ulterioare;
prevederile art. 173 alin. (1) lit, a) şi alin. (2)/it. c) din Ordonanto de Urge* a
Guvemului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările i completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific6rile şi
cornpletbrile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1360 din 21 martie 2019 privind aplicarea prevederilor
art. III alin. (11) din Ordonanta de Urgentb a Guvemului nr. 63/2010 pentru
modificarea ş i cornpletarea Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, precum
şi pen tru stabilirea unor m6suri fin anciare, aprobată cu modificari şi cornplet6ri prin
Legea nr. 13/2011;
prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri pub/ice, cu modific6 rile şi completările ulterioare;

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

prevederile Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind
manag.ementuLinstilutillor_p_uhke_cle_cultur ăi_c_u_mo_dificărite_si_com.ptetetrileilkerionre;__
- prevederile Legii muzeelor si a colectiilor pub/ice nr. 311/2003, republicat ă, cu
modificările i complet ările ulterioare;
tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările i completările ulterioare,
HOTARA5TE
Art.1 Se aprob ă organigrama Muzeului National al Agriculturii, potrivit anexei
nr. 1 care face parte integrant(' din prezenta hot ărare.
Art.2 Se aprob ă statul de functii al Muzeului National al Agriculturii, potrivit
anexei nr. 2 care face parte integrant(' din prezenta hot ărare.
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hot ărdri se abrog ă Hotărarea
Consiliului Judetean lalomita nr. 7 din 28.01.2021 privind aprobarea organigramei şi
statului de functii ale Muzeului Agriculturii, institutie public(' de cultur ă aflată sub
autoritatea Consiliului Judetean lalomita.
Art.4 Prezenta hotărare devine obligatorie si produce efecte de la data
cornunicării.
Art.5 Prin grija Secretarului General at Judetului lalomi ţa, prezenta hotă rtire se
va comunica, spre ducere to tndeplinire, Biroului Resurse Uniane din cadrul aparatului
de specialitate at Consiliului Judetean ialomiţa, Muzeului National at Agriculturii, spre
stiinră Conipartimentului Coordon are Societ ăti, Servicii si lnstitutii Pub/ice Subordonate
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului
Institutiei Prefectului Jude ţul
Judet-ean lalomita —Sectiunea Monitorul Oficial al Judetului.

PRE5EDINT,
MARIAN POVEIL

Avizeazti,
Secretarul General at Judetului lalomita
ADRIAN - ROBERT IONESCU

Rd./0c.
HAM
2 ex.
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CONSILILL JUDETEAN IALOMITA
MUZEUL AGRICULTURII SLOBOZIA

Anexa
la Hotărarea Consiliului Jude ţean Ialomiţa

nr.

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII
CONSILIUL SIHNTIFIC

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

MANAGER /

SERVICfUL FINANCIAR-CONTABIL (12)

SERVICIUL PATRIMONIU (20)

COMPARTMENT

COMPARTIMENT
COLECTII
DOCUMENTARE
(9)

Total

Conducere
Execulie

COMPARTIMENT
CONSERVARE
RESTAURARE
(7)

33
3
30

DIRECTOR

ARHIVA
DOCUMENTARĂ
BIBLIOTECĂ
FOTO-VIDEO
(2)

COMPARTIMENT
RELATE CU
PUBEICUL
(1)

COMPARTIMENT
FINANCIAR
CONTABIL,
RESURSE UMANE
(2)

COMPARTIMENT
ACHIZITIL
ADMINISTRATBV,
SECRETARIAT
(9)

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII SLOBOZIA

Anexa nr. 2..."

la Hotărcirea Consiliului Jucletean Jalomita
nr.
/

STAT DE FUNCTII 2022
STRUCTURA

Functia contractual.
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de executie c.D - E' P,
conducere
szl.,
1
II

xt

Functia
1 Manager/Director*
I Serviciul Patrimoniu
2 Ş ef serviciu
1
II
Cotnpartiment Coleclii -Documentare
3 Muzeograf
1
IA
Muzeograf
1
IA
5 Muzeograf
1
IA
6 Bibliograf
1
IA
1
I
7 Muzeograf
1
8 Muzeograf
II
9 Muzeograf
1
I
10 Muzeograf
1
debutant
11 Gestionar custode
1
IA
Compartiment Conservare-Restaurare
12 Restaurator
1
I
1
II
13 Restaurator
14 Restaurator
1
IA
15 Restaurator
1
IA
16 Restaurator
1
IA
17 Restaurator
1
IA
18 Conservator
1
I
Compartiment Arhiva documentara, foto- video, Biblioteca
1
IA
19 Referent
20 Arhivar
1
Compartiment relatii en publicul
21 Referent
1
I
Serviciul
Einanciar-Contabil
II
22 Şef serviciu
1
II
Compartiment financiar - contabil, resurse umane
23 Economist
1
IA
24 Economist
1
IA
Compartiment achizitii, administrativ, secretariat
25 Referent
1
IA
26 Muncitor calificat
1
I
27 Muncitor calificat
1
I
28 Muncitor calificat
1
I
29 Ş ofer
1
I
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- -30 -Referent
31 Referent
32 Referent
33 Referent de specialitate

1
1
1
1

IA.•
IA
IA
I

NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 3
30
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUT1E
33
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE iNi INSTITUTIE
*) Salarizarea se face conform contractului de management.
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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea organigramei 51 statului de funclii ale Muzeului National al Agriculturii,
institutie publică de culture; aflată sub autoritatea Consiliului Judetean lalomita

Prin proiectul de hotarăre supus clezbaterii plenului consiliului se pro pune aprobarea
organigramei 5i statului de functii ale Muzeului National al Agriculturii, institutie public ă de
cultură aflatti sub autoritatea Consiliului Judetean
Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) 5i alin. (2) lit. c) din Ordonant ă de Urge* a
Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, Cu modific ările şi completă rile ulterioare,
consiliul judetean indepline5te atributii privind organizarea 5i functionarea aparatului de
specialitate, precum 51 al institutlilor 5i serviciilor pub/ice de interes judetean, iar in exercitarea
acestor atributli aprob ă organigrama 5i statul de functii.
Ca urmare a reorganiz ării din structura institu ţiei, Muzeul National at Agriculturii
propune prin adresa nr. 873 din 10.05.2022 spre aprobare prin hot ărăre a plenului consiliului
judetean, organigrama astfel:
a) Servkiul Patrimoniu cuprinde 20 de posturi;
al) Compartimentul Colectii Documentare —9 posturi;
a2) Compartimentul Conservare Restaurare — 7 posturi;
a3) Compartimentul Arhiv ă Documentară, Bibliotec ă, Foto — Video —2 posturi;
a4) Cornpartimentul
cu Publicul — 1 post.
bJ Servklul Financiar Con tabil 12 posturi:
bl) Cornpartimentul Financiar Contabil, Resurse Umane —2 posturi;
b2) Compartimentul Achizi ţil, Administrativ — Secretariat —9 posturi.
Functiile de con ducere din cadrul institutiei nu se modific ă răm ăn ă nd in numar de trei:
managerul si doi sefi de servicii (Patrimoniu, respectiv Financial . Contabil).
Fată de forma anterioar ă a statului de functii se propune rnodificarea postului vacant de
consilier juridic, gradul IA din cadrul Cornpartimentului juridic (pozitla nr. 33 din statul de functii
vechi) care se transform ă in referent de specialitate, gradul I studii super/acre (S), pozitia
rămem ănd aceeasi in statul de functii dar care se mutt; la Compartimentul
administrativ, secretariat.
Privitor la modificarea organ igramei aceasta const ă în desfiintarea Compartimentului
juridic, iar postul de consilier juridic, gradul IA din cadrul acestuia se transform ă si se mutes in
cadrul Cornpartimentului achizitii, administrativ, secretariat, astfel cum am precizat anterior.
—

—

,

Pro punerea inaintater este sustinută de cadrul legislativ Fr; vigoare, respectiv prevederile
Legil cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl ătit din fonduri pub/ice, cu
modifica rile si compietările ulterioate, cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate prin
Hotă rârea Consiliului Judetean lalomita nr. 16 din 10.02.2022 privind aprobarea bugetului
general al judetului lalomita, pe anul 2022, cu modific ările si cornpletările ulterioare.
Num ărul de personal nu se modifică răm ăneind 33 de angajati si se incadreaz ă In
num ărul maxim de posturi conform prevederilor Ordinului nr. 1360 din 21 martie 2019 privind
aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, precum si
pen tru stabilirea unor m ăsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr,
13/2011.
Avand in vedere că sunt indeplinite condltille de necesitate si de oportunitate, pro pun
Consiliului Judetean lalomita adoptarea hotar ării in forma si continutul prezentate in project.

Redact at

Hairnana Ana - Maria
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RAPORT

la proiectul de hotă riire privind aproharea organigramei i statului de funclii ale
Muzeului National al Agriculturii, institutie public(' de cultur ă aflată sub
autoritatea Consiliului Judetean Ialomita
Muzeul National al Agrieulturii a inaintat Consiliului Judetean Ialomita, cu
adresa nr. 873/10.05.2022 inregistrat ă sub nr. 12448/2022-1/12.05.2022, propuneri
de modificare a organigramei i statului de funcţ ii, aprobate prin Hot ărhrea
Consiliului Judetean Ialomi ţa nr. 7/28.01.2021 privind aprobarea organigramei
statului de functii ale Muzeului National al Agriculturii, institutie public ă de
culturd aflatd sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomita.
Propunerile de modificare a statului de functii constau in transformarea
postului vacant de consilier juridic, grad IA, numărul curent 33 din. statul de
functii aprobat in postul de referent de specialitate, grad I, studii superioare,
prevdzut in Anexa VIII, Cap.II, punctul B, lit.b, nr.2 din Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului pl ătit din fondurile publice, cu modificările
completdrile ulterioare şi mutarea acestuia în cadrul Compartimentului Achizitii,
Administrativ, Secretariat, Serviciul Financiar-Contabil.
Referitor la modificarea organigramei propunerea institutiei const ă in
desfiintarea Compartimentului juridic, după transformarea i mutarea postului
vacant, conform celor de mai sus, care va avea un număr de 9 posturi la
Compartimentul achizitii, administrativ, secretariat şi de 12 posturi la Serviciul
Financiar-Contabil.
In confomiitate Cu prevederile art. 173 alin. (1), lit, a) şi aim. (2) lit. c) din
Ordonanta de urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile
completdrile ulterioare, consiliul judetean aprob ă, in conditiile legii, la propunerea
preşedintelui, organigrama şi statul de functii ale aparatului de speeialitate, precum
şi ale institutiilor şi serviciilor publice de interes judetean.
Propunerile de mai sus sunt fundamentate şi sustinute in adresa Muzeului
National al Agriculturii, nu modi fi ed numdrul de posturi aprobate in statul de
functii şi finantate prin bugetul de venituri şi cheltuieli şi, constituie anexe la
prezentul proiect de hotărhre.
Consilier
Neac şu rinela

CONSILlUL
JUDETEAN
I ALO IV1 !TA

Al:ZELL NATIONAL AL AGRICULf GM

MUZ.EUI.,
NATIONAL AL
AGRICULTURi I .41.1\1A

920031, Sobozia, B-dul Maiei Basanb, Er, 0 'RtiFax: 0243-231991, e-ma: ninft siobozia@yalloo,com www,mtizniagicuituriiso

Nr. g

.

O

Q2 2 2__

/

41 rPO4P- 1
CATRE
CONSILIUL JUDETEAN IALOMIiA
DIRECTIA BUGET FINANTE
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
inaintăm propunerile noastre pentru aprobarea organigrarnei şi a statului de funcţiuni pe
anul 2022; prin urmare solicit ăm desfiintarea Compartimentului juridic aflat in subordinea
directă a managerului Muzeului National al Agriculturii şi propunem transforinarea functiei
contractuale de executie de consilier juridic , gradul IA, studii superioare ( pozi ţia nr, 33 din
Statul de Functii pe anul 2021 aprobat prin Hot ărIrea nr. 7728.01.2021), in referent de specialiate,
gradul I, studii superioare (Anexa VIII, Cap.II, punctual B, lit.b, nr.2 din LEGEA-CADRU
nr.15312017 privind salarizarea personalului pl ătit din fondurile publice) in cadrul serviciului
Financiar-Contabilitate, Compartiment Achizitii, Administrativ, Secretariat, pozitia 33 din statul
de functiuni propus, personalul urmand s ă se ocupe cu prioritate de activitatea de achizitii din
cadrul institutiei
Argument ăm această transformare deoarece intampin ăm dificultăti In a atrage personal
calificat pe post, fiindc ă prin vacantarea postului (plecarea titularului postului- dup ă numai 28
de zile de activitate) ş i demersurile ce au fost facute pentru ocuparea prin concurs a postului
respectiv, mention ăm că au fost depuse doar dou ă dosare de concurs, doar unul din etc a trecut
la selectia dosarelor, iar la proba scris ă eandidatul nu s-a prezentat.
Propunerile pentru aprobarea organigramei ş i a statului de furictiuni pe anul 2022 au fost
analizate i avizate in şedinţa Consiliului de Administratie din data de 10.05.2022.

MANAGER,

SEF SERVICIU,

PETRE GHEORGHE

SPATARELU DESDE ONA
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