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PROIECT DE HOTARAE NR 	  
privind aprobarea organigramei ş i a statului de fungi" ale Centrului Jude ţ ean 

pen tru Conservarea ş i Promovarea Culturil Traditionale Ialomi ţ a, institutie public ă  
de culture: aflat ă  sub autoritatea Consiliului Jude pan lalomita 

Consiliul Judetean 
Avand Tr) vedere: 

Referatul de aprobare nr.  ot95ig, 72022 - 	din 	a.  2022 al Presedintelui 
Consiliului Judetean lalomi ţ-a; 

- Hotă r6rea Consiliului Judetean lalomita nr. 117 din 28.06.2022 privind aprobarea 
organigramei  i  statul de functii ale Centrului Judetean pentru Conservarea 
Promo  varea Culturii Tradi ţ ion  ale  lalomi ţ a, institutie public ă  de culture"' aflater sub 
autoritatea Consiliului Judetean lalomita; 

Examinând, 
- Nato de fundamentare nr. 1077 din 10.11.2022 a Centrului Juderean pentru 

Conservarea ş i  Prom  ovarea Culturii Traditionale Ialomita; 
- Raportul de specialitate nr.  .,z%-yr /2022 - 	 din  16-.44.  2022 al Biroului 

Resurse Umane; 
Avizul nr. 	 72022 - 	din 	 2022 al Comisiei pentru 

frivă tă m ă nt, cultură , culte, tineret, colaborare cu societatea civil ă 	externe; 
- Avizul nr. 	 /2022 — 	 din 	 2022 al Comisiei  pen  tru 

muncă , să nă tate, asistentă  socială  si familie; 
Avizul nr. 	 /2022 - 	 din 	 2022 al Comisiei juridice, 

de disciplin ă , drepturi, obligati' i  incompatibilitati, 
Tn  conform  itate Cu:  
- prevederile Hot ă ră rii Consiliului Judetean lalomita nr. 16 din 10.02.2022 privind 

aprobarea bugetului general al judetului 	 pe anti' 2022, cu modific ă rile 
cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin.(1) lit, a) si alin.(2) lit. c) din Ordonantă  de Urgentă  a 
Guvemului nr. 5772019 privind Codul Administrativ,  cu  modifică rile si cornpletă  rile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modifică rile si  
conipletă rile ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 331 din 2 martie 2022 privind aplicarea prevederilor art. 111 
alin. (11) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea ş i  
completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, precum  i  pentru stabilirea 
unor m ă suri financiare; 

- prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plă tit din fonduri pub/ice, cu modific ă  rile si completă rile ulterioare; 
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prevederile Anexei nr. 6 a Ordinului Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2.193/2004 
pen tru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare i funcrionare a asez ă mintelor 
culturale; 

prevederile Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituriilor pub/ice de cultur ă , cu modifică  rile complet ă rile ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenr ă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile si completă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1 Se aprob ă  organigrama Centrului Juderean pentru Conservarea i Promovarea 
Culturii Traditionale potrivit anexei nr. 1 care face parte integrant() din prezenta 
hotă rdire. 

Art.2 Se aprobei statul de fungi/ al Centrului Juderean pen tru Conservarea ş i 
Prom ovarea Culturii Tradirionale lalomita, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrant ă  
din prezenta hotă ră re. 

Art.3 La data intră rii fn vigoare a prezentei Hot ă rdri se abrog ă  Hotă rdrea Consiliului 
Judetean lalomita nr. 117 din 28.06.2022 privind aprobarea organigramei ş i statul de functii 
ale Centrului Judetean pen tru Conservarea .si Promo varea Culturii Tradirionale lalomita, 
institurie publică  de culture/ aflată  sub autorita tea Consiliului Juderean lalomita. 

Art.4 Prezento hotă râre devine obligatorie si produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art.5 Prin grija Secretarului General at Juderului 	prezenta hotă ră re se va 
comunica, spre ducere la indeplinire, Centrului Jude ţ ean pen tru Conservarea 
Promo varea Culturii Tradition ale lalomi ţ a, Biroului Resurse Umone, Direcriei Buget Finanre 
si Directiei lnvestitii i Servicii Pub/ice Compartiment Coordonare Societ ă tii, Servicii si 
Institurii Pub/ice Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Juderean 
lalomita, si spre .stiinter, instituriei Prefectului Juderul 	urmand să  fie publicată  pe 
site-ul Consiliului Jude ţ ean lalomita — Sectiunea "Monitorul oficial at Judetului". 

PRE5EDINTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Juderului Ialomita 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

Nr. 	 Rd/Oc 
Adoptata la Slobozia 	 IL 
Asteizi 	.2022 	 2 ex. 
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SERVICIUL 
ECONO1VHC SI PROMOVARE 

SERVICIUL ANSAMBLUL FOLCLORIC 
„DO1NA BĂ RĂ GANULUli 	12  

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
CENTRUL JUDETEAN PENTRU  CONS  ERVAREA 

$1  PROMO  VAREA CULTURII TRAD1TIONALE IALOMITA 

Anexa nr.1 

la Hotdr'6rea Consiliului judeţ ean Ialorni a 
nr. 	 2022 

CONSBLIUL JUDETEAN IALOMITA 

CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA 
SI PRO1VIOVAREA CULTUR11 TRADTTIONALE IALOMITA 	22 

MANAGER/D1RECTOR 

COMPARTMENT 
JURIDIC 	1 

SEE SERVICIIJ 1  SEF SERVICIU 1 I 

COMPARTMENT 
PROMO VAREA  

CULTURII 
TRADITIONALE  

4  

COMPARTILVIENT 
F1NANCIAR-

ADMINISTRAT1V 

3  

COMPARTUVIENT 
INSTRUMENTAL - 

VOCAL 

9  

COMPARTILVIENT 
COREGRAFIE 

DANS URI 

2 

Nr. total functii contractuale de conducere 	 3 
Nr. total functii contractaale de executie 	 19 
Nr. total functii  in  instituţ ie 	 22 



CENTRUL JUDE ŢEAN PENTRU CONSERVAREA 	 Anexa nr. 2,1a 
PROMOVAREA CULTURII TRADI ŢIONALE 	Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialomita 

IALOIVIITA 	 nr. 	2022 

STAT DE FUNCTII 

Nr. 
crt. 

STRUC TURA Funeţ ia contractual ă  
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Functia 
de 
conducere 

de 
execu ţ ie 

1 MANAGER/DIRECTOR* 1 II S 1 
Compartiment juridic 

2 Consilier juridic 1 IA S 1 
Serviciul Ansamblul Folcloric „ Doina Beireiganului" 

3 $ef serviciu 1 I S 1 
Compartitnent Instrumental-vocal 

4 S ef orchestr ă  1 II 1 
5 Solist vocal 1 1 S 1 
6 Instrumentist 1 II 1 
7 Dirijor 1 I 1 
8 Instrumentist 1 III 1 
9 Instrumentist 1 I I 

10 lnstrumentist 1 I 1 
11 lnstrumentist 1 II 1 
12 Instrumentist 1 II 1 

Compartitnent Coregrafie-Dansuri 
13 Maestru dans 1 IA S 1 
14 Maestri]. dans 1 I 1 

Serviciul Economic ,ş i Promovare 
15 $ef serviciu 	 1 	 II 	S 

Compartitnent Financiar Administrativ 

16 Economist 1 Deb. S 1 
17 Analist 1  I S 1 
18 Sofer 1 I G 1 

Cotnpartiment  Prom  ovarea Culturii Tradiţ ionale 
19 Documentarist 1 IA S 1 
20 Operator imagine 1 II S 1 
21 Regizor telmic 1 1 1 
22 Referent 1 IA M 1 

NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 3 
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE 19 
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE N INSTITUTIE 22 
*) Salarizarea se face conform contractului de management. 
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Nr.295,2 2022 A/77#,  .2022 

REFERAT DE APR OBARE 
la  proiectul de hotă rare privind aprobarea organigramei şi a statului de funclil ale Centrului 

Judelean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradilionak 	institu ţ ie public(' de 
culture"' aflatei sub autoritatea Consiliului Jude/can Ialomi ţ a 

Prin proiectul de hot ă rare supus dezbaterii plenului consiliului se propune aprobarea 
organigramei ş i a statului de functii ale Centrului Jude ţ ean pentru Conservarea i Prornovarea Culturii 
Traditionale lalomita, institutie public ă  de cultur ă  aflată  sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomita. 

Conform prevederilor art. 173 aim. (1) lit, a) ş i alin. (2) lit. c) din Ordonanta de Urgent ă  a 
Guvernului 5772019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, consiliul 
judeţ ean indepline ş te atributii privind organizarea ş i functionarea aparatului de specialitate, precum ş i al 
institutiilor ş i serviciilor publice de interes judetean, jar in exercitarea acestor atributii aprob ă  
organigrama ş i statul de functii. 

Centrul Judetean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale Ialomi ţ a are cuprins in 
statul de funetii existent un num ă r de 16 posturi, cu 1/2  norm ă , posturi cc sunt vacante inc ă  de la infiintare 
(noiembrie 2019). Aeeste posturi sunt in compartimentul Coregrafie-Dansuri din cadrul serviciului 
Ansamblul Folcloric„ Doina B ă ră ganului". 

Angajarea pe aceste posturi de dansator nu a fost posibil ă  deoarece trupa de dansatori este 
format ă  in mare parte din elevi i studenti ş i forma de angaj are era dificil ă  datorit ă  orarului ş colar ş i a 
varstei (Rind i copii minori) programului de repeti ţ ii ş i de indeplinirea sarcinilor prev ă zute in fi ş a 
postului. 

Centrul Judetean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Traditionale Ialomita a solicitat prin 
Nota de fundamentare nr. 1077 din 10.11.2022, Consiliului Jude ţ ean lalomita, aprobarea modific ă rii 
organigramei ş i statului de functii, prin diminuarea aeestor posturi ş i eliminarea pozitiilor din stand de 
functii astfel: 

- 16 posturi cu '72  norm ă  din statul de functii existent ş i eliminarea pozitiilor 15 - 30. Aeeste 
posturi nu au fost bugetate pentru anul 2022. 

Anexa 1 privind organigrama  i Anexa 2 privind statul de functii ale Centrului Judetean pentru 
Conservarea i Promovarea Culturii Traditionale lalomita, institutie public ă  de cultur ă  aflată  sub 
autoritatea Consiliului Judetean Ialomita, se vor inlocui cc cele mentionate in forma supus ă  aprob ă rii. 

Numă rul de personal se ineadreaz ă  in num ă rul maxim de posturi prev ă zut in Ordonanta de 
Urgentă  a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea i cornpletarea Legii nr. 273/2006 privind 
finantele publiee locale, precum ş i pentru stabilirea unor m ă suri financiare, cu modific ă rile ş i 
comp learn e ulterio are. 

Avă nd in vedere c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun Consiliului 
Jude ţ ean Ialomita adoptarea hot ă râ'rii in forma ş i continutul prezentate in proiect. 

PRE$EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Redactat 
Ion Liliana 
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BIROU RESURSE UMANE 
	/  /5. i/ 	2022 
20zi t-7/ 

RAPORT 

la proiectul de hotiirtire privind aprobarea organigramei  i  statului de funclii ale 
Centrului Jude ţ ean pentru Conservarea  i  Promovarea Culturii Tradilionale 

Ialomiţ a, institufie publicei de culturci aflard sub autoritatea Consiliului 
Judefean lalom  4a 

În conformitate cu prevederile art. 173 aim. (2) lit. c) din Ordonan ţ a de 
urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i 
completdrile ulterioare, in exercitarea atribu ţ illor sale, consiliul jude ţ ean aprob ă , la 
propunerea pre ş edintelui consiliului jude ţ ean, pe Fang altele, organigrama, statul 
de funcţ ii ale instituţ iilor publice de interes jude ţ ean. 

Cu nota de fundamentare nr. 1077 din 10.11.2022 inregistrat ă  la Consiliul 
Jude ţ ean Ialomi ţ a sub numă rul 29297/2022-K din 10.11.2022 Centrul Jude ţ ean 
pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale Ialomi ţ a solicită  aprobarea 
modifică rii organigramei i a statului de func ţ ii, aprobate prin Hot ă rarea 
Consiliului Tudeţ ean Ialomi ţ a nr. 117/28.06.2022, prin diminuarea celor 16 posturi 
de dansator de la num ă rul curent 15 la numdrul 30 din statul de funclii aprobat, 
posturi cu 1/2  de normă , din cadrul Compartimentului Coregrafie- Dansuri ş i 
renumerotarea statului de func ţ ii. 

Propunerea Centrului Jude ţ ean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii 
Tradi ţ ionale Ialomi ţ a Transformarea nu influenţ ează  numă rul de posturi finan ţ ate, 
aprobat prin Hot ă rkea nr. 173/30.08.2022, intruat acestea nu au fost &mutate de 
la inceputul anului 2022, finan ţ area posturilor r ă mase în statul de func ţ ii se 
incadreaz ă  in creditele bugetare aprobate, la titlul cheltuieli de personal prev ă zut in 
bugetul de venituri ş i cheltuieli pentru anul 2022, aferent institu ţ iei. 

De altfel, se incadreaz ă  in numă rul maxim de posturi aprobat, pentru jude ţul 
Ialorni ţa, in baza prevederilor O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea ş i 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publice locale, precurn ş i pentru 
stabilirea unor mdsuri fmanciare, cu modifiedrile ş i completdrile ulterioare, 
comunieat de Institu ţ ia Prefectului — Jude ţul ialomi ţa cu adresa nr. 
7255/19.05.20232, inregistrat ă  la Consiliul Judetean ialomi ţ a sub nr. 13.297/2022- 
U/19.05.2022. 

int.; mit, 

41A'eac şftrinela 
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CONSIULIUL JUDETEAN IALOMITA 
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11"  111/1 
	PROMO  VAREA CULTURII TRADITIONALE 
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Nr. 10  W7-710.11.2022 

Notă  de fundamentare 
privind modificarea organigramei institutiei si a 

statului de funetii pe anul 2022 

Centrul Tude ţ ean pentru Conservarea  i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale 
Ialomi ţ a are in statul de func ţ ii existent aprobat prin Hotdr ă rea Consiliului Jude ţ ean 
Ialomiţ a nr.117/28.06.2022 un num ă r de 16 posturi cu 1/2 norm ă  , posturi cc sunt 
vacante inc ă  de la infiin ţ are ( noiembrie 2019, conform Hot ă rarii Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a nr.146 /27.11.2019). 

In prezent posturile men ţ ionate sunt in compartimentul Coregrafie -Dansuri 
din cadrul serviciului Ansamblul Folcloric „ Doina B ă ră ganului". 

Angaj area pe posturile de dansator, nu a fost posibild deoarece trupa de 
dansatori e format ă  in mare parte din elevi ş i studen ţ i ş i forma de anjajare era 
dificilă  datorită  orarului scolar , vdrstei (fund i copii minori) programului de 
repeti ţ ii ş i de indeplinirea sarcinilor din fi ş a postului 

Activitatea ansamblului folcloric a continuat prin contracte ocazionale cu 
trupa de dansatori, in evenimente permisive timpului acestora, precum ş i loca ţ iile 
potrivite, astfel incdt s ă  respect ă m drepturile i obliga ţ iile pârţ i1or .  

Modificarea solicitat ă  implied modificarea organigramei institu ţ iei prin 
diminuarea celor 16 posturi din compartimentul Coregrafie Dansuri , precum ş i 
diminuarea a 16 posturi cu 1/2 normd din statul de func ţ ii existent elimin ă nd 
pozi ţ ille 15-30. 

Menţ ionă m c ă  posturile nu au fost bugetate pentru anul 2022, nu se 
incadreazd in numdrul maxim de posturi aprobat pentru acest an. 

Anexă m propunere organigram ă  i propunere stat de func ţ ii. 
Cu respect. 

Manage ,Sv 	 \ 

("14 
Alexandnt Da ,,,, PkTi'ffu 

* 

Ş ef Serviciu Financiar 

Cornelia Ciopontea 
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