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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind modifkarea anexei nr. 1 la Hotă reirea Consiliului Jude pan lalornifa 

nr. 90/26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de functii .51 functinor pub/ice 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lalomita, Cu modificeirile 

completarile ulterioare 

Consiliul Juderean la/am i ţ a, 
Avand  în vedere: 
- Referatul de oprobare nr.  (34 /2022 - k din 40 ,  09  .2022 al Pre ş edintelui 

Consiliului Judetean lalomita; 
- anexa nr. 1 la Hof-al-area Consiliului Judetean (alomita nr. nr. 90/26.05.2022 privind 

aprobarea organigramei, statului de functli i functiilor pub/ice din cadrul aparatului de 
specialitate at Consiliului Judeteon lalomi ţ a, cu modifică  rile i cornpletă rile ulterioare; 

Examinand: 
- adresa nr. 26.829/2022 a Agent/el Nationale a Functlonarilor Publici rnregistrat ă  la 

Consiliul Judetean lalomita cu nr. 21.536/2022-C din 17.08.2022; 
- Raportul de specialitate nr. 	/2022 — 	din 	.2022 al Biroului Resurse 

Umane; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei juridice, de discipline", 

drepturi, obliga ţ ii ş i incompatibilit ă ti; 
Avizul nr. 	/2022 - 	 din 	.2022 al Comisiei pentru munc ă , să n ă tate, 

asistentă  socială  familie; 
Tn conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 Win, (1) lit, a) ş i alin. (2) lit. c), art. 244 alin ( 5), art. 385 alin. (3), 

art. 409 alin. (1), din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific ă rile ş i cornpletă rile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice  locale, cu modifică rile ş i  
cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Ordonantei de Urgentă  a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, precum si pentru stabilirea 
unor masuri financiare; 

- prevederile nr. 1360/2019  at Ministrului Dezvolt ă rii Regionale i Administrariei 
Pub/ice privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanta de urgent ă  a Guvernului 
nr. 63/2010 pen tru modificarea ş i cornpletarea Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice 
locale, precum ş i pentru stabilirea unor m ă suri financiare, aprobată  Cu moclific ă ri ş i 
completă ri prin Legea nr. 13/2011. 

- prevederile Legii 	cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din 
fonduri pub/ice, cu modifică rile ş i cornpletă rile; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică  legislativă  pen try elaborarea 
actelor normative, republicată , cu modifică rile ş i cornpletă rile ulterioare; 
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- prevederile art. 45 din Regulamentul de organ izare ş i functionare a Consiliului 
Judetean lalomita, aprobat prin Hot ă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr. 46 din 
30.03.2021, cu modific ă rile i completă rile ulterioare, 

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

HOTARA5TE: 

Art. I Anexa nr. 1 la Hotă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr. 90/26.05.2022 privind 
aprobarea organigramei, statului de functli i functiilor pub/ice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean lalomita, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare, se 
fnlocuieste cu Anexa la prezenta hot ă ră re. 

Art. II Prezenta hot ă ră re devine obligatorie 51 produce efecte de la data coniunic ă rii. 

Art. III  Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot ă rare se va 
cornunica, spre ducere la rndeplinire, directiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Juderean lalomita, 5i, spre ş tiintă , lnstitutiei Prefectului Judetul lalomi ţ a, urmand 
să  fie publicată  pe site-ul Consiliului Juderean lalomita Sectlunea "Monitorul oficial al 
Judetului". 

PREŞ EDINTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului lalomita 
Adrian Robert IONESCU 
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Nr. 2 3W /2022 	din  20  02   .2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă r ă re privind modificarea anexei nr. 1 la Hotă r ă rea Consiliului 

Judeţ ean Ialomita nr. 90/26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de func ţ ii 
functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean Ialomita, cu 

modifică rile ş i complet ă rile ulterioare 

Prin proieetul de hot ă rare supus dezbaterii se propune modificarea anexei iii'. 1 la Hot ă rarea 
Consiliuluj Judetean Ialomi ţ a nr. 90/26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de func ţ ii 
funetiilor publice din cadrul aparatului de specialitate at Consiliului Judetean Ialomita, cu modific ă rile ş i 
comp let ă ril e ulterjo are. 

Conform prevederilor art. 173 aim.  (1) lit, a) ş i aim. (2) lit, e) din Ordonanta de Urgent ă  a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, consiliul 
judetean indepline ş te atribuţ ii privind organizarea ş i functionarea aparatului de specialitate, precum ş i al 
institutiilor ş i servicijlor publjce de interes judetean ş i in exercitarea acestor atribu ţ ii aprob ă  organigrama 
ş i statul de functii. 

Avand in vedere adresa nr. 26.829/2022 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 
inregistrată  la Consiljul Judetean Ialomi ţ acu nr. 21.536/2022-C din 17.08.2022 prin care ni se comunic ă  
faptul c ă  functia de administrator public nu va mai avea structuri subordinate, acesta putand indeplini 
atributii de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de 
interes jude ţ ean, a ş a cum au fost prev ă zute in contractual de management incheiat intre acesta 
pre ş edintele Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, aprecjem e ă  se jmpune, modificarea anexej nr. 1 la Hot ă rarea 
Consiliului Judetean Ialomi ţ a tr. 90/26.05.2022 prjvind aprobarea organigramei, statuluj de func ţ ii s,i 
functjilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, cu modific ă rile ş i 
compl et `Arlie ulterio are; 

Potrivit art. 244 alin (5) din Ordonan ţ a de Urgent a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu inodifiedrile ş i complet ă rile ulterioare „In baza contraetului de management, 
administratorul public poate fndeplini atribuţ ii de coordon are a unor compartimente ale aparatului de 
specialitate scat a serviciilor publice de interes local, respectiv judeţ ean, dupc't caz", Astfel c ă  Directia 
de Investi ţ ii i  Servicii Publice va fi direct subordonat ă  in organigram ă  Pre ş edintelui Consiliului 
Judetean lalomita, urmand a r ă mane in coordonarea adrninistratorului public al Jude ţului Ialomita. 

Avand in vedere cele expuse, apreciez c ă  sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate ş i de 
oportunitate ş i propun Consiliului Judetean Ialornita adoptarea 11001*R in forma ş i continutul prezentate 
in project. 

Redactat, 

Ion Liliana 
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RAPORT  
la proiectul de hot ă ră re privind modificarea anexei nr. 1 la Hot ă rarea Consiliului Judetean Ialomita  

90/26.05.2022, privind aprobarea organigramei, statului de functii ş i functiilor publice 
din cadrul aparatului de ş pecialitate al Consiliului Judetean Ialomita,  

cu modifică rile i complet ă rile ulterioare  

Avand in vedere: 
-prevederile art. 173 aim. (2) lit. c) din Ordonanta de Urge* nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, Consiliul Ju.detean aprob ă  organigrama ş i statul 
de functii ale aparatului de specialitate, precum ş i ale institutiilor ş i serviciilor publice de interes judettan ; 

-Hotă rarea Consiliu1ui Judetean Ialomita nr. 90/26.05.2022, privind aprobarea organigramei, 
statalui de functii ş i functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lalomita, 
cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare ; 

-adresa nr. 26.829/2022 a Agentiei Nationale a Funetionarilor Publici inregistrat ă  la Consiliul 
Judetean Ialomita cu nr. 21.536/2022-C din 17.08.2022, prin care ni se comunic ă  faptul c ă , funetia de 
administrator public nu va mai avea structuri subordonate, acesta putand indeplini atributii de coordonare a 
unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judetean, a ş a cum au 
fost prev ă zute în contractul de management ineheiat intre acesta ş i pre ş edintele Consiliului Judetean 
la' omita. 

Sc impune astfel, modificarea anexei nr. 1 la Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 
90/26.05.2022, privind aprobarea organigramei, statului de functii ş i functiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judettan Ialomita, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare, care 
va avea forma anexat ă  la prezentul raport, in sensul c ă , Directia de Investitii ş i Servicii Publice in 
organigram ă  va fi direct subordonat ă  Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomita. 

Birou Resurse Umane, 
Gheorghita Diaconescu 



AGENTIA NATIONALA.A. FUNCTIONARILOR PUBLIC. 

Bd, Mircea Vod ă , nr. 44 
tronsanui III, sector 3 
Bucure ş ti, cod po ş ta 030669 

tel.: 	0374 112 741 
0374 112 714 

Fax: 021 312 44 04 
www.anfp,gov.ro  

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
DOMNULUI PRE Ş EDINTE MARIAN PAVEL 

Referitor la Hot ă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr.90/2022, transmis ă  
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici prin intermediul portalului de 
management al functiilor publice ş i functionarilor publici, Tnregistrat ă  cu 
nr.26829/2022, vă  connunic ă m că  am luat cunostint ă  de modific ă rile aduse structurii de 
func ţii publice din cadrut aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a, 
acestea fiind operate in baza de date privincl eviden ţ a functiitor publice ş i functionarilor 
publici. 

În urma analizei documentatiei facem urm ă toarea observatie de ordin legal: 

respectarea art. 244 attn. (5) din Codul administrativ, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare, potrivit c ă rora adrninistratorul public poate indeplini atribu ţ ii 
de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor 
publice de interes local, in organigram ă  neput ă nd ft reprezentate structuri subordonate 
acestuia. 

solicită m s ă  v conectati La portalul de management at functiitor publice i at 
funcţ ionaritor publici i s ă  actualiza ţ i datele din cadrut sectiunii Informarii de contact, 
respectiv email resurse umane. 

Raportat la atributiile Agentiei, privind evideata func ţ iilor publice si a func ţ ionarilor 
public', precum si La monitorizarea ş i controlul modului de aplicare a legislatiei în 
materie, prev ă zute de dispozitMe art. 401 Min. (1) lit. d) ş i e) din Codul Administrativ, 
cu modifică rite i complet ă rile ulterioare, v ă  inform ă m că  ave ţ i obligatia de comunicare 
a actelor administrative în termen de maximum 10 zile lucr ă toare de la emiterea 
acestora, conform prevederilor art. 409 ş i art. 534, din actul normativ mentionat 
anterior. 

Cu deosebit ă  consideratie, 

PRE Ş EDINTE 
Vasile-Felix COZMA 

MYir 
conform legli 455/2001 

Operator de date cu caracter personal fn conformitate cu Reguiamentul (UE) 2016/679 at Partamentutui European si at Consiliului din 27 aprille 2016 
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