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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

privind desemnarea unuireprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în

Consiliul de administraţie al Muzeului Judeţean Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.

4 (67[Air din

_4424..2021 al Preşedintelui

Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând :
- adresa nr. 223 din 16.02.2021 a MuzeuluiJudeţean Ialomița;

- Raportul de specialitate nr.

Ark, A02d/-f din /3 22. .2021 al Compartimentului

Coordonare Societăţi, Servicii și Instituţii Publice Subordonate;
- Avizul nr.
din ____.02.2021 al Comisiei pentru învăţământ,
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Procesul verbal nr.
din _____2021 al Comisiei speciale de numărare a
voturilor,

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean lalomiţa nr.
/____.02.2021
privind modificarea și completarea anexeila Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.
46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al

Muzeul Judeţean Ialomiţa;
- prevederile art. 27 din Legea muzeelor și a colecţiilor publice nr. 311/2003,

republicată,

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din Ordonanţa de Urgența a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Doamna/domnul

se desemnează reprezentantul

Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Muzeului Judeţean Ialomiţa.

Cod EP -07-02, Ed. 2 vers. |

Art. 2 Consiliul de administraţie își desfășoară activitatea în condiţiile Legii nr.
311/2003 și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Judeţean
Ialomița.
Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte “de la data
comunicării.

Art. 4 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre va fi
comunicată spre ducere la îndeplinire persoanelor nominalizate la art.1) şi, spre ştiinţă,

Muzeului Judeţean Ialomiţa, Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomiţa, urmând a fi

publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea *Monitorul Oficial al
Judeţului”.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al Judeţului lalomiţa
Adrian Robert IONESCU
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72021 - Î din 42.02.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean
Ialomița în Consiliul de administraţie al Muzeului Judeţean Ialomiţa

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Muzeului Judeţean Ialomiţa.

Muzeul Judeţean Ialomiţa este condus de un manager care, în îndeplinirea atribuțiilor
specifice, este sprijinit de un Consiliu de administraţie, organ colectiv de conducere cu caracter
deliberativ.
Muzeul Judeţean Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului
Judeţean Ialomiţa, a solicitat modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al
„Muzeul Judeţean Ialomiţa prin includerea în cadrul membrilor Consiliului de administraţie al

acestei instituţii şi a unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de autoritate

publică ierarhic superioară. Astfel, potrivit prevederilorart. 12 alin.(1) din Regulamentul menţionat,
din structura Consiliului de administraţie face parte şi "un reprezentant al Consiliului Județean
Ialomița”.
În acest sens, prin proiectul de hotărâre se propune desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Judeţean Ialomița în structura Consiliului de administraţie al Muzeului Județean

Ialomiţa.

De menţionat este şi faptul că activitatea desfăşurată în cadrul consiliului de administraţie
este una neremunerată.

În respectarea dispoziţiilor art, 139 alin. (6) şi art. 182 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă 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 că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun

Consiliului Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conținutul prezentate în proiect.

PREŞEDINTE

MARIAN PAVEL
aa

Redactat,
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Consillul Judetean Ialomita
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şi Instituţii Publice Subordonate

RAPORT
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de
Administraţie al Muzeului Judeţean Ialomiţa

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune
adoptarea unei decizii administrative privitoare la desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de Administraţie al Muzeului Judeţean Ialomiţa.
În conformitate cu adresa nr. 223/ 16.02.2021 emisă de către Muzeulu Judeţean
Ialomiţa, înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 3909/2021-X din 16.02.2021,
conducerea instituției solicită desemnarea unui reprezentant desemnat prin Hotărâre a
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de Administraţie, având temei legal Regulamentul

de organizare şi funcţionare alinstituţiei.

Potrivit art. 27 din Legea muzeelor și a colecţiilor publice nr. 311/2003 în cadrul
muzeelor de drept public sunt organizate și funcționează consilii de administraţie, ca organe
deliberative de conducere.
În temeiul prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/05.07.2019 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Muzeul Judeţean Ialomiţafuncţionează în subordinea
Consiliului Judeţean Ialomița ca instituție de cultură, de drept public, de importanță

județeană.

Conform art. 139,alin. 6 şi art.182, alin.4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/05.07.2019

republicată,

cu modificările și completările ulterioare, hotărârea de desemnare a

reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomița în Consiliul de Administraţie al Muzeului
Judeţean Ialomiţa, vafi adoptată prin votsecret.

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, şi un reprezentant desemnat de

Consiliul Judeţean Ialomiţa.
Atribuţiile principale ale membrilor din Consiliul de administraţie sunt prezentate în
Regulamentul de organizare și funcţionareal instituției.publice de cultură în cauză, după cum
urmează:

* propune Consiliului Judeţean Ialomiţa bugetul anual de veniturişi cheltuieli;
* aprobă propunerile managerului privind activitatea curentă a instituţiei, modul de
organizare şi funcţionare a acesteia;
* stabileşte măsurile tehnice şi organizatorice pentru asigurarea securităţii şi pentru

conservarea patrimoniului general al Muzeuluişi răspundede aplicarea lor;

* propune Consiliului Judeţean Ialomiţa spre aprobare taxele de intrare în muzeu;

* aprobă colaborările Muzeuluicu alte instituţii din ţară şi străinătate;

“aprobă programulde investiţii şi reparaţii capitale, analizează modul de îndeplinire a
planului de investiţii, a planului de dotări generale şi a celui de reparaţii capitale;

* analizeazăşi aprobă măsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor precum şi

orice alte măsuri de protejare a publicului vizitator şi a bunurilor instituţiei;
* avizează proiectul de Regulament de organizare şi funcţionare care urmează a fi supus

aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa;
* avizează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei;

* îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Judeţean Ialomiţa sau ca urmare a
modificării actelor normative în vigoare.

Intrucât proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate, propunem

Consiliului Judeţean lalomiţa adoptarealui în formaşi conţinutul prezentat.

Consilier

Gheorghe Manuela Elena
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Consiliul Judeţean Ialomiţa
Domnului Președinte,
Marian Pavel

Urmare a propunerii noastre privind modificarea Regulamentului de

Organizare şi Funcţionare al Muzeului Judeţean Ialomiţa, articolul 12, vă rugăm să

desemnaţi un reprezentant din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru a face

parte din Consiliul de Administraţie al Muzeului Judeţean Ialomiţa.

Cu stimă,
Manager,

Întocmit,

Consilier juridic,

SimonaStere

Consiliul Judetesăân lalomita
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