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PROlECT DE HOTARARE NR.  "23  
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotă ră rea Consiliului Judetean nr. 116 din 28.06.2022 
privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeului National al Agriculturii, 

institutie public ă  de cultură  aflată  sub autoritatea Consiliului Judetean lalomita 

Consiliul Judetean 
AvOnd fn vedere: 
- Referatul de aprobare nr. °4111491"' 	din ,0.09.2022 al Pre ş edintelui Consiliului 

Judetean lalomita; 
- anexa nr. 2 la Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr116 din 28.06.2022 privind 

aprobarea organigramei ş i stotului de functli ale Muzeului National at Agriculturii, institutie 
publică  de cultură  aflată  sub autorita tea Consiliului Judetean lalomita, 

Examinand: 
- Adresa Muzeului National al Agriculturii inregistrat ă  la Consiliul Judetean lalomita 

sub nr. 24455/2022 — R/21.09.2022; 21)22 -C„ 
- Raportul de specialitate nr. 	din  0,  .09.2022 at Biroului Resurse Umane; 
- Avizul nr. 	 din 	19.2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 

obligati/ ş i incompatibilită ti; 
Avizul nr. 	 din 	.09.2022 at Comisiei pentru inv ă tă mant, cultură , culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civil ă  51 	exteme; 
- Avizul nr. 	 din 	.09.2022 al Comisiei pen tru muncă , s ă n ă tate, asistentă  

socială  ş i familie, 
În conformitate Cu: 

prevederile art. 173 alin. (1) lit, a), alin. (2) lit. c) din Ordonanto de Urgent ă  a 
Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă  rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Ordonantel de Urgentă  a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
institutiilor pub/ice de cultur ă , cu modifică rile i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Hotă rarii Guvernului nr. 286/2011  pen tru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generate de ocupare a unui post vacant sou temporar 
vacant corespunză tor functillor contractuale ş i a criteriilor de promovare fn grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl ă tit din 
fonduri pub/ice, cu modific ă rile i cornpletă rile ulterioare; 

-prevederile Legii nr.  273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile 
cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile 	Legii-cadru 	nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plă tit din fonduri pub/ice, cu modifică rile ş i cornpletă rile ulterioare; 
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- prevederile Legii muzeelor 5i a colecţ illor pub/ice nr. 311/2003, republicat ă , cu 
modifică  rile si complet ă rile ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvernului 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

HOTARA5'TE 

Art. I (1) Anexa nr. 2 la Hotă rarea Consiliului  Jude  ţ ean nr. 116 din 28.06.2022 privincl 
aprobarea organigramei  i  statului de func ţ ii ale Muzeul National al Agriculturii, institutie 
publică  de cultură  aflată  sub autoritatea Consiliului  Jude  ţ ean lalomi ţ o, se modific ă  duper cum 
urmeaz ă : 

- Postul de la nr. crt. 10 din statul de func ţ ii de muzeograf, gradul debutant, studii 
superioare, se transformer în  muzeograf, gradul profesional 11, studii superioare. 

(2) Se aprob ă  statul de func ţ il actualizat 01 Muzeului National al Agriculturii, potrivit anexei 
care face parte integrantă  din prezenta hotă rerre. 

Art. II Prezenta hotă rerre clevine obligatorie 5i produce efecte de la data 
comunică rii. 

Art. UI Prin grija Secretarului General al Jude  ţ ului lalomi ţ a, prezenta hot ă ră re se va 
comunica Muzeului National al Agriculturii, Biroului Resurse Umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului  Jude  ţ ean lalomi ţ a  i  Institu ţ iei prefectului —  Jude  ţ ul lalomi ţ a, 
urmand a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Juderean lalomiţ a, secţ iunea "Monitorul oficial  at 
jude ţ ului". 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 	 Avizat, 

Secretarul General al judefului lalomita 
Adrian Robert IONESCU 

Rd./0c. 
H. C.  
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REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de boteirare privind modificarea anexei nr. 2 la Hotdriirea 	Judelean 
nr. 116 din 28.06.2022 privind aprobarea organigramei ş i statului de functii ale Muzeului 

National al Agriculturii, institutie publicei de cultur ă  aflatei sub autoritatea Consiliului 
Judetean Ialomita 

Prin  pro iectul de hoteiretre supus dezbaterii se propane rnodificarea anexei nr. 2 la 
Hottirdrea Consiliului Judetean nr. 116 din 28.06.2022 privind aprobarea organigramei ş i 
statului de functii ale Muzeului National al Agriculturii, institutie public ă  de culturei aflatei sub 
autoritatea Consiliului Judetean Ialomita. 

Prin adresa nr. 1755/21.09.2022, inregistratei la Consiliul Judetean Ialomita cu 
nr. 24455/2022 — R/21.09.2022, Muzeul National al Agriculturii, propane rnodificarea statului de 
functii preveizut In anexa nr. 2 la Hoteireirea Consiliului Judetean Ialomita nr. 116 din 
28.06.2022, urmare a promoveiril de csdtre titularul postului de la numeirul curent 10 din statul de 
functii a concursului de promovare in grad sau treptei profesionalei imediat superioarei, 
organizat In data de 12.09.2022. in mod concret, ca urmare a prornoveirii acestui concurs, se 
propane ca postul de muzeograf cu studii superioare, sci se transforme in muzeograf gradul 

Conform art. 41 aim. (2) Hotă reirea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulcirnentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzeitor functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plettit din 
fonduri publice, cu modtficarile ş i completeirile ulterioare, "Promovarea personalului contractual 
din sectorul bugetar in grade sau trepte profesionale se ,face, de regulci, pe un post vacant, jar, in 
situaţ ia in care nu existet an asemenea post, se face prin transforrnarea postului din statul de 
fitnctii in care acesta este incadrat intr-unul de nivel imediat superior." 

Potrivit adresei Muzeului National al Agriculturii mai sus indicate sutra rezultatei in 
urma promoveirii pentru achitarea drepturilor salariale se regeiseste in bugetul de venituri si 
cheltuieli apro bat pen tru anal 2022. 

Conform prevederilor prevederilor art. 173 aim. (1) lit, a), aim. (2) lit. c) din Ordonanta 
de Urgentei a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificetrile ş i completeirile 
ulterioare in exercitarea atributiilor sale, consiliul judetean "aprobei, in conditiile legii, la 
propunerea presedintelui consilialui jade lean, regulamentul de organizare si function are a 
consiliului judeman, organigrama, statul de functii, regularnentul de organizare si functionare ale 
aparatului de specialitate al consiliului judetean, precum si ale institutiilor publice de interes 
judetean si ale societeitilor ş i regiilor autonome de interes judetean". 



Av ă nd in vedere c ă  proiectul de hotă rdre îndepline,oe condiţ iile de necesit ate ş i 
• oportunitate, propun Consiliului Judelean Ialomita adoptarea hotă ră rii in forma ,s1 conţ inutul 
prevă zute in project, 

PREYEDINTE, 
MARIAN P L 

Redact at  
Cristian Rciureana 
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RAPORT 

proiectul de hotă rtire privind modificarea anexei nr.2 a Hotdr ă rii Consiliului 
Judelean Ialomita nr. 116128.06.2022 privind aprobarea organigramei  i  statului 

de functii ale Muzeului National Agriculturii, institutie public ă  de cultur ă  
aflată  sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomita 

Muzeul National al Agriculturii a inaintat Consiliului Judetean Ialomita, cu 
adresa nr. 1755/21.09.2022 inregistratd sub nr. 24455/2022-R/21.09.2022, o 
propunere de modificare a statului de functii, aprobat la art. 2 ş i anexa nr. 2 din 
Hotă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 116/28.06.2022 privind aprobarea 
organigramei  i  statului de functii ale Muzeului National al Agriculturii, institutie 
publică  de eultură  aflat ă  sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomita. 

Propunerea de modificare a statului de functii constd in transformarea 
postului de muzeograf debutant, prevdzut la numdrul curent 10 din statul de functii 
aprobat, in muzeograf, grad II ,  studii superioare, urmare finalizdrii examenului de 
promovare 'in grad profesional. 

I. conformitate cu prevederile art. 173  aim.  (1), lit, a) ş i  aim.  (2) lit. c) din 
Ordonan ţ a de urgentă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare, consiliul judetean aprobd, in conditiile legii, la propunerea 
pre ş edintelui, organigratna ş i statul de functii ale aparatului de specialitate, precum 
ş i ale institutiilor ş i serviciilor publice de interes judetean. 

Propunerea este fimdamentat ă  ş i sus ţ inută  in adresa Muzeului National al 
Agriculturii, aceasta nu modified numă rul de posturi aprobate, in statul de fiinctii 
finantate prin bugetul de venituri  i  eheltuieli ş i, constituie anex ă  la prezentul 
proieet de hotdrare. 

Consilier, 

Neac ş u Mąń ne1a  
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