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PROIECTDE HOTĂRÂRE nr. ___

MI] I

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița

nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale

Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub
autoritatea Consiliului Judetean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. B992/2021-Jj
4835,
din__1X.03 2021 al Preşedintelui

Consiliului Judeţean Ialomiţa;
Examinând,

- Adresa nr. 86 din 02.03.2021 a Centrului Cultural„Ionel Perlea ”Ialomiţa;
- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35 din 27.03.2016 privind
aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea ” Ialomiţa,

instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomiţa,

cu

modifiicările şi completările ulterioare;
- Raportul de specialitate nr. Gl,72021 -V din__1£.02,.2021 al Direcţiei Buget
Finanţe,

- Aviz nr.

/2021-__ din

.2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură,

culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe,

- Aviz nr.

/2021-:__ din

asistență socială şifamilie;

.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate,

- Aviz nr.
/2021-__ din
„2021 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilități,
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomița nr. 15 din 21.02.2020 privind
aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020, cu modificările și
completările ulterioare.
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum și pentru stabilirea
unor măsurifinanciare;

- prevederile Ordinului nr. 1360 din 2] martie 2019 privind aplicarea prevederilor art.
UI alin. (11) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea
unor măsurifinanciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011;
- prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 84, art. 86 şi 89 din Regulamentul de organizare şi funcționare a

Consiliului Judeţean Ialomiţa,aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din

19.01.2017, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului 37/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art] Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016
privind aprobarea organigramei şi statul de funcții ale Centrului Cultural „Ionel Perlea ”
Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomiţa, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează;
- Postul de la poziția nr. 14 din statul de funcții de fotograf, debutant, studii (M/G) din
cadrul Serviciului Activităţi Cultural Artistice, se transformăîn fotograf, gradul II], studii
(M/G).
|
Art] Se aprobă statul de funcții al Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomiţa,
modificat, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ArLIII Prezenta hotărăre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art1IV Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Ialomita și Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița
urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomița - secțiunea “Monitorul
Oficial al Judeţului”.

PREŞEDINTE,

MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU
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CONSILIUL. JUDETEAN IALOMITA
CENTRUL CULTURAL. "IONEL PERLEA"- IALOMIȚA
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LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI
JUDEŢEAN IALOMIŢA
NR.
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Funcţia contractuală

de conducere de execuţie
Funcţia

1|JMANAGER/DIRECTOR*

.

1

Serviciul Financiar-Contabil Administrativ

2|Şef serviciu

1

3|Economist

4|Îngrijitor

6Îngrijitor
7| Muncitor calificat
8| Muncitor calificat

9|Şofer

_14|Fotograf
15| Muzeograf
16|Referent
17|Documentarist
18|Referent

1

19| Gestionar custode
20| Secretarliterar
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NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE
3
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE
17
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE ÎN INSTITUŢIE
20
*) Salarizarease face conform contractului de management.
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Nr4235/2021-4)_din 7 02 2021

REFERAT DE APROBARE

Ia proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului

Județean Ialomiţa nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigrameişi statul de
funcții ale Centrului Cultural „Ionel Perlea”Ialomiţa, instituție publică de cultură
aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările
ulterioare
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului consiliului se propune modificarea
anexei ur. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016 privind
aprobarea organigramei şi statul de funcții ale Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomiţa,

instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu

modificările şi completările ulterioare,
Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
consiliul județean îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi functionarea aparatului de
specialitate, precum şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, iar în exercitarea
acestoratribuţii aprobă organigrama şi statul defuncții.
Necesitatea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 55
din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural
„Ionel Perlea” Ialomiţa, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului
Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare, este dată de finalizarea
exemenului de promovare așa cum reiese din adresa nr. 86 din 02.03.2021.
Astfel se propune modificarea statului de funcții prin transformarea unui post după cum
urmează:
- Postul de la poziția nr. 14 din statul de funcții de fotograf, debutant, studii (M/G)) din

cadrul Serviciului Activități Cultural Artistice, se transformă în fotograf, gradul II, studii (M/G).
Numărul de personal nu se modifică și se încadrează în numărul maxim de posturi
conform prevederilor Ordinului nr. 1360 din 21 martie 2019 privind aplicarea prevederilor art.
III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum şi pentru stabilirea
unor măsurifinanciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011;.
Modificarea hotărârilor Consiliului Județean Ialomiţa este reglementată de prevederile
art. 84, 86 şi 89 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Ialomiţa,
aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 19.01.2017 şi în concordanţă cu prevederile art. 47 alin. (4) şi

in

Consiliul Judetean Ialomita

0000981163

art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun
Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în formaşi conținutul prezentate în proiect.

PREŞEDINTE
MARIANPAVEL
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RAPORI
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judetean nr._55 din 27.05.2016
privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Centrului Cultural „Ionel Perlea”
Ialomita, institutie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomita, cu
modificările si completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. "e" din Ordonanţa de Urgenţă nr.

57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Judeţean Ialomiţa îndeplineşte atribuţii legate de

aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate, precum şi ale

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

Cu adresa nr. 86 din 02.03.2021 înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa cu numărul
5227/2021-T din 03.03.2021, Centrul Cultural „lonel Perlea“ Ialomița propune aprobarea
statului de funcţii al instituţiei, în forma şi conținutul prezentat în anexele la proiectul de
hotărâre.
Faţă de forma anterioară întervine propunerea ca în cadrul Serviciului Activităţi Cultural
Artistice poziţia nr. 14, funcţia de fotograf, debutant, studii (M/G ) să se transforme urmare
promovării, în funcția de fotograf, gradul II, studii (M/G), în noul stat de funcții păstrându-și
poziţia și funcția.
Modificarea adusă statului de funcţii este susţinută prin nota de fundamentare înaintată
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi nu modifică numărul maxim de posturi aprobate.

Director executiv,
Mihaela Moroianu

Întocmit,
Vasilica<Ehiyu
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
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|

PETE CENTRUL CULTURAL “IONEL PERLEA”- IALOMIŢA
meet

Nr. 86/02.03.2021

Slobozia - lalomiţa, b-dul Matei Basarab, Nr. 26
Tel/fax 0040 243 231813
e-mail lonelperilea(Qyahoo.com

-

CONSILIU

INTRARE. N

TREe 2 ziua 0, |
CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Va rugam sa ne aprobati modificarea statului de functii alinstitutiei, aprobat prin Hotararea

Consiliului Judetean Ialomita nr. 108/30.07.2020, in cadrul serviciului Activitati cultural artistice astfel:

- la pozitia 14, fotograf, grad/treapta profesionala Debutant, in fotograf, grad/treapta profesionala ÎI

Prin aceasta propunere nu se modifica numarultotal de posturi aprobat prin Hotararea mentionata mai sus.

Anexam copie dupa:
- Raportul final privind examenul de promovare
-

Propunerestat de functii
Organigrama
Nota de fundamentare

"Consiliul Judetean Ialomita

„100000816580

