a

ZA Ol

ROMANIA
RIA SIMTEX ES
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA ETERSTEI
Tel.: 0243 230200

;

Fax: 0243 230260

,

i

Slobozia - Piaţa Revoluţiei Nr. 1

web: wurw.cicnet.ro

e-mail: cjicicnet.ro

Consiliul Judetean Ialomita
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în
Consiliul de administrație al Centrului Cultural “Ionel Perlea”Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.

—
927/0024 —)__ din 4/0] „2021 al Preşedintelui

Consiliului Judeţean Ialomița,
Examinând :
- adresa nr. 7 din 08.01.2021 a Centrului Cultural“Ionel Perlea ” Ialomiţa,

-

Raportul

de

specialitate

nr.

_/05%/40-/. din

_/S.ol_.2021

al

compartimentului Coordonare Societăţi, Servicii și Instituţii Publice Subordonate;
- Avizul nr,
din ___.01.2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;

- Procesul verbalnr.

din.

2021 al Comisiei speciale de numărare

a voturilor,

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 51/23.03.2017 privind

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural UNESCO
“lonel Perlea “Ialomiţa;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean lalomița nr. 87 din 18.05.2017

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de
administraţie al Centrului Cultural UNESCO “Ionel Perlea” Ialomiţa;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean lalomița nr. 118/11.10.2019
privind aprobarea schimbării denumirii Centrului Cultural UNESCO „lonel Perlea”
Ialomiţa în Centrul Cultural „Ionel Perlea” Ialomița;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind
înființarea, organizarea şi desfășurarea activității așezămintelor de cult, cu

modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare a așezămintelor
culturale;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Cod FP -07-06, ed.2 vers.0

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr.

57/2013 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Doamna/domnul

se desemnează reprezentantul

Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Cultural ”lonel
Perlea“ Ialomiţa.
Art.2 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului
Județean Ialomița nr. 87 din 18.05.2017 privind desemnarea reprezentantului

Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Cultural “Ionel
Perlea” Ialomiţa.
Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art. 4 Prin grija Secretarului Generalal Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre se
comunică, spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă,
Centrului Cultural “Ionel Perlea” Ialomița, Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomita,
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea "Monitorul
oficial”.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General a] județului alomița

Adrion Robert IONESCU

Rd/Oc
TGV

Cod FP -07-06, ed.2 vers.0
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[2021 “7 din 44.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean

Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Cultural ” Ionel Perlea ” Ialomiţa
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune desemnarea reprezentantului

Consiliului Județean Ialomița -în Consiliul de administrație al Centrului Cultural ”Ionel

Perlea”Ialomiţa.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 51/23.03.2017 a fost aprobat

Regulamentul de organizare şi funcționare al Centrului Cultural UNESCO ”lonel Perlea”

Ialomiţa, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița.

Schimbarea denumirii Centrului Cultural UNESCO „lonel Perlea” Ialomiţa în

Centrul Cultural „Ionel Perlea” Ialomiţa a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 118/11.10.2019.
Conform art. 8 din Regulamentul mai sus precizat Centrul Cultural "Ionel Perlea”
Ialomiţa este condus de Consiliul de administraţie ca organ colectiv de conducere cu

caracter deliberativ, Consiliul Consultativ Artistic şi managerul care asigură conducerea.

curentă a instituţiei, ajutat de şefserviciu financiar contabil.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) din Regulament în componenţa Consiliului de
administrație se regăseşte şi ” un consilier județean desemnat prin hotărâre a Consiliului
Judeţean Ialomiţa ”.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 87 din 18.05.2017 privind

desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al

Centrului Cultural UNESCO "Ionel Perlea” Ialomiţa a fost desemnată o persoană care la
acel moment deținea calitatea de consilier judeţean, dar care nu mai ocupă în prezent această
funcţie.
În acest sens, prin proiectul de hotărâre se propune desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Judeţean Ialomiţa în structura Consiliului de administraţie al Centrului Cultural
”Jonel Perlea” Ialomiţa.
De menţionat este şi faptul că activitatea desfăşurată în cadrul consiliului de
administraţie este una neremunerată,
În respectarea dispozițiilor art. 139 alin. (6) şi art. 182 alin. (4) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare prezentul proiect de hotărâre, având caracter individual cu privire la
persoane, nu poate fi adoptat decât prin vot secret.
Având în vedere căsunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun

Consiliului Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în

proiect.
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Consiliul Judetean Ialomita
Redactat,

Teodorescu Gabriela - Virginia
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t Coordonare Societăţi, Servicii şi Instituţii Publice Subordonate

RAPORT
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomița în Consiliul de
administraţie al Centrului Cultural "Ionel Perlea”

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomița se propune
adoptarea unei decizii administrative privitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Cultural ”lonel Perlea” Ialomiţa.
Temeiullegal al acestei decizii îl constituie prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 118/2006

privindînfiinţarea, organizarea şi desfăşurareaactivităţii aşezămintelorculturale, dar şi art. 9, alin. 2

din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural "Ionel Perlea” Ialomiţa, aprobat
prin Hotărârea nr. 51/23,03.2017 în componența Consiliului de administrație se regăseşte și un
consilier judeţean desemnat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Centrul Cultural ”lonel Perlea” Ialomiţa este o instituţie de cultură de drept public, de interes
judeţean şi aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomița. Consiliul de administraţie care este
un organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ sprijină activitatea managerului instituţiei şi

are în componența sa, pe lângă persoanele cu funcţii de conducere din cadrul instituţiei, și un
reprezentant desemnatde Consiliul Judeţean Ialomiţa.

Atribuţiile principale ale membrilor din Consiliul de administraţie sunt prezentate în
Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice de cultură în cauză, după cum
urmează:

-

-

analizează şi aprobă programele de activitate ale instituţiei, hotărând direcţiile de dezvoltare
ale Centrului;
analizează şi aprobă propunerile de colaborare ale Centruluicu alte instituţii din ţară şi din
străinătate;
avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituției, în vederea aprobării
acestuia decătre Consiliul Judeţean Ialomiţa;

aprobă defalcarea pe activităţi specifice şi programe a bugetului de venituri şi cheltuieli al
instituţiei,
“supune, anual, aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa, statul de funcţii al instituţiei, ţinând
seama de scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale acesteia;
aprobă Regulamentul de ordine interioară al instituţiei;
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-

analizează şi propune modificări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale
structurii organizatorice a Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomiţa;

-

analizează şi aprobă măsuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea, salariaţilor,
potrivit legii;

-

hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi aprobă tematica de
concurs;
urmăreşte buna gospodărire şi folosirea mijloacelor materiale şi financiare ale Centrului
Cultural „lonel Perlea” Ialomiţa, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii
patrimoniuluidin administrare şi, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;
stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate din venituri

-

-

extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Consilier,

Marcu Georgiana Elena

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

TI

CENTRUL CULTURAL“IONEL PERLEA”- IALOMIŢA
Slobozia - lalomiţa, b-dul Matei Basarab, Nr. 26
Tel/fax 0040 243 231813
e-mail ionelpertleayahoo.com

Nr. 7/ 08.01.2021
A

BA

JOETEARI MALGIATA |

„ME ez
Olaru 08...

CĂTRE: Consiliul Judeţean Ialomiţa,
în atenţia Domnului Preşedinte, Marian Pavel

În conformitate cu normele legale şi procedurileîn vigoare, conducerea
Centrului Cultural Ionel Perlea Ialomiţa vă solicită desemnarea unui reprezentant
al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de Administraţie al instituţiei, acesta

fiind organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ.

Cu deosebită consideraţie,

Clementina Tudor

Manager Centrul CulturalIonel Perlea -lalomiţa

Consiliui Judete
an Ialomita
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