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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului  

Județean Ialomița nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea  
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Județean Ialomița 

 
Consiliul Județean Ialomița,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3870/2021 - N din 16.02.2021 a Președintelui Consiliului 

Județean Ialomița; 
- Adresa nr. 193 din 10.02.2021 a Muzeului Județean Ialomița; 
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Județean Ialomița; 
Examinând: 
-Raportul de specialitate nr. 3917/2021 – Z din 16.02.2021 al Compartimentului 

Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate; 
- Avizul nr. 4404/2021 - P din 22.02.2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligații și incompatibilități; 
- Avizul nr. 4343/2021 - B din 22.02.2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură, 

culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 
 - Avizul nr. 4578/2021 - L din 23.02.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistență socială și familie; 

În conformitate cu: 
- prevederile din Legea nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 84 și art. 85 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), alin. 5 lit. d) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I Art. 12 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 
26.04.2018 privind aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului 
Județean Ialomița, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
 „Art. 12(1) Activitatea  managerului  este  sprijinită  de  Consiliul  de  

Administrație,  acesta  fiind  format din: managerul  instituției în calitate de  președinte, 

șef de secție, șef de serviciu, un reprezentant al Consiliului Județean  Ialomița  si trei 

membri, desemnați prin decizie a managerului din cadrul personalului de specialitate din 

instituție.” 

 
Art.II Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării. 
 

 Art.III Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica, spre ducere la îndeplinire Muzeului Județean Ialomița și spre știință  
Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și Instituției Prefectului – 
Județul Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, 
secțiunea Monitorul Oficial al Județului Ialomița. 
 
 

PREŞEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

 

                                                                                                     
                                                                                                            Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                          Secretarul General al Judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                           Adrian Robert IONESCU 
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