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PROlECT DE HOTARARE NR. 	 
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotă retrea Consiliului Judetean nr. 89 din 28.05.2021 

privind aprobarea organigramei ş i statului de functii ale Centrului Judetean pentru 
Conservarea si Promo varea Culturii Tradi ţ ionale lalomita, institutie public ă  de cultură  

aflată  sub autoritatea Consiliului Judetean lalomita 

Consiliul Judetean lalomila, 
Av6nd  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. ,010 ,40 	 \' din a .10.2021 al Pre ş edintelui Consiliului 

.,„. p„ 	i  

Judetean lalomita; 
- anexa nr. 2 la Hot6rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 89 din 28.05.2021 privind 

aprobarea Organigramei si statului de functii ale Centrului Judetean pen tru Conservarea si 
Promovarea Culturii Tradition ale lalomito, institutie public6 de cultur6 aflat6 sub autoritatea 
	Consiliuluiludetean lalomita, 

Examinand: 
- Note de fundamentare nr. 906 din 04.10.2021 a Centrului Judeteon pen tru 

Conservarea si Promovarea Culturii Tradition le lalomita; e 
- Raportul de specialitate nr. ,2470 NM  din g to  .10.2021 al Compartimentului 

Coordonare Societe* Servicii si lnstitutii Pu lice Subordonate; 
- Avizul nr. 	 din 	.10.2021 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 

obligati/ ş i incompatibilitti; 
- Avizul nr. 	 din 	.10.2021 al Comisiei pen tru isnvatam6nt, cultur ă , culte, 

tin eret, colaborarea cu societateo civil6 ş i relatii externe; 
- Avizul nr. 	 din 	.10.2021 al Comisiei pentru munca, s ă n ă tate, asistent6 

social6 ş i familie, 
În conform itate Cu: 
- prevederile art. 173 al/n, (1) lit, o), alin. (2) lit. c) din Orclonanta de Urgent6 a 

Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile si completarile ulterioare; 
- prevederile Anexei nr. 6 a Ordinului Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2.193/2004 

pen tru aprobare regulamentelor-cadru de organizare si funcrionarea asez6mintelor culturale; 
-prevederile Ordonantei de Urgent6 a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 

instituriilor pub/ice de cultur6, cu modefic6rile si complet ă rile ulterioare; 
- prevederile Hoffer-aril Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generate de ocupare a unui post vacant sau ternporar 
vacant corespunz ă tor functiilor con tractuale ş i a criteriilor de promovare in grade sou trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl6tit din 
fonduri pub/ice, cu modific6rile si cornpleteirile ulterioare; 
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-prevededle Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, Cu modific ă rile 
completă  rile ulterioare; 

-prevederile Ordinului nr, 338 din 10 martie 2021 privind aplicarea prevederilor 
art. ill alin. (11) din Ordonanta de Urgenr ă  a Guvemului nr. 63/2010 pentru modificarea si 
cornpletarea Legii nr, 27312006 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 pl ă tit din fonduri pub/ice, cu modific ă rile i cornpletă rile ulterioare; 

- preveclerile Hotararii Consiliului Juderean lalomita nr. 70 din 27.04.2021 privind 
aprobarea bugetului general al judetului lalomita, pe anul 2021, cu modific ă  rile si 
cornpletă rile ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgent6 a Guvemului 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ,si complet ă rile ulterioare; 

HOTARA5TE 

Art. 1 (1) Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Jude ţ ean nr. 89 din 28.05.2021 privind 
aprobarea organigramei i statului de funcrii ale Centrului Juderean pentru Conservarea si 
Promovareo Culturii Tradition ale lalomita, institurie public ă  de culture, aflata sub autoritatea 
Consiliului Judetean lalomita, se modific ă  duper cum urmeaz ă : 

- Postul de la nr. crt. 33 din statul de functii de analist, gradul profesional ll studii 
superioare, se transform ă  în analist, gradul profesional I, studii superioare. 

•(2-) Se aproba statul de funerii actualizat al Centrului -Jude 	pentru -Cons-ervarea 
Promovarea Culturii Traditionale lalomita, potrivit anexei care face parte integrant6 din 
prezenta hotă rare. 

Art. II Prezenta hotă rare devine obligatorie ş i produce efecte de a data 
cornunică rii. 

Art. III Prin grija Secretarului General al Judetului 	prezenta hotă rare se va 
comunica Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale lalomita, 
Directiei Buget Finante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean lalomita si 
lnstitutiei prefectului Judetul urmand a fi publicata pe site-ul Consiliului Judetean 
lalomi ţ a, sectiunea "Monitorul oficial al judetuluin. 

PRE5EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al judefului lalomifa 

Adrian Robert IONESCU 
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CONSIL1UL JUDETEAN 1ALOMITA 
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA 
$1  PROMO VAREA CULTURI1 TRADITIONALE IALOMITA 

Anexa 	 

la Hotă rdrea Consiliului Judefean lalorni(a 

nr. 	 2021 

STAT DE FUNCTII 

Nr. 
crt. 

STRUCTURA 
Functia 

contractual ă  

G
ra
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 I  
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I  
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N
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Functia 

de 
conducere 

de 
executie 

1 MANAGER/DIRECTOR* I II S 1 
Compartiment juridic 

2 Consilier juridic 1 IA S 1 

Compartiment Specialitate ş i Consultant(' Artistica 

3 Regizor artistic 1 IA S 1 
Serviciiil Ansamblul_Foicloric „ Doina Baragan_ului 

4 Ş efserviciu 1 I S 1 
Compartiment instrumental-vocal 
Sef orchestrd 1 II 1 

6 Solist vocal 1 1 S 1 
7 Instrumentist 1 II 
8 Instrumentist 1  J 1 
9 Instrumentist 1 III 1 

10 Instrumentist 1 I 1 
11 Instrumentist 1 I 1 
12 Instrumentist  1 II 1 
13 Instrumentist 1 II 1 

Compartiment Coregrafie-Dansuri 
14 Maestru dans 1 I 1 
15 Dansator 1 Deb. 1/2 
16 Dansator 1 Deb. 1/2 
17 Dansator • 1 Deb. 1/2 
i8 Dansator . 	1 Deb. 1/2 
19 Dansator 1 Deb. 1/2 
20 Dansator 1 Deb. 1/2 
21 Dansator 1 Deb. 1/2 
22 Dansator 1 Deb. 1/2 
23 Dansator 1 Deb, 1/2 
24 Dansator 1 Deb. 1/2 
25 Dansator 1 Deb. 1/2 
26 Dansator Deb. 1/2 



27 Dansator 1 Deb. 1/2 
28 Dansator 1 Deb, 1/2 
29 Dansator 1 Deb. 1/2 
30 Dansator 1 Deb. 1/2 

Serviciul Economic si Promovare 
31 Sef serviciu 	 1 	 II 	S 	1 

Compartiment  Fin anciar Administrativ 

32 Economist 1 Deb. S 1 
33 Analist 1 I S 1 
34 Sofer 1 I G 1 

Compartiment Promovarea Culturii Tradiţ ion  ale 
35 Documentarist 1 IA S 1 
36 Operator imagine 1 TT S 1 
37 Regizor tehnic 1 I 1 
38, Referent 1 IA M 1 

NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 3 
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE 35 
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE ÎN INSTITUTIE 38 

Salarizarea se face conform contractului de management. 
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REFERAT DE APR  OBARE 
la proiectul de hoteiriire privind rnodificarea anexei nr. 2 la Hottere2rea Consiliului Jude ţean 

nr. 89 din 28.05.2021 privind aprobarea organigramei  i  statului de funcţ il ale Centrului 
Judeţ ean pentru Conservarea  i  Prornovarea Culturii Tradi ţ ionale Ialomi ţ a, institu ţ ie public() 

de culture) celled() sub autoritatea Consiliului Jude lean Ialomila 

Prin  pro iectul de hotdrdre sup us dezbaterii se propune modificarea anexei nr. 2 la 
Hotă ră rea Consiliului Judetean nr. 89 din 28.05.2021 privind aprobarea organigramei si 
statului de functii ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Prom ovarea Culturii 
Tradiţ ionale Ialomita, institutie publicd de culturd aflatd sub autoritatea Consiliului Judetean 
Ialomita 
	 Prin Nota de fundamentare nr. 906 din 04J0.2021-1- inregistratd 	 la-Consiliul—Jude-Jude • 

lalomita cu adresa nr. 23396/2021-1? din 04.10.2021, Centrul Judeţean pentru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale Ialomita, propune modificarea statului de functii preveizut in 
anexa nr. 2 la Hoteiră rect Consiliului Judetean Ialomita nr. 89 din 28.05.2021, urmare a 
promovdrii de cdtre titularul postului de la numdrul curent 33 din statul de ,functii a concursului 
de protnovare in grad sau treptei profesionald imediat superioarei, organ izat in data de 30 
septembrie 2021. in mod concret, ea urmare a promoveirii acestui concurs, se propune ca postul 
de analist cu studil superioare, gradul II, sei se transforme in analist gradul I 

Conform art. 41 alin. (2) Hotdră rea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarect 
Regulamentului-cadru privind stabilirea princzpiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzeitor functiilor contractuale si a criteriilor de promovetre in grade sau 
trepte proPsionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din 
fonduri publice, cu modificeirile si completdrile ulterioc -zre, "Promovarea personalului contractual 
din sectorul bugetar in grade sau trepte profesionale se face, de reguld, pe un post vacant, iar, in 
situatia in care nu există  un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de 
fUnctii "in care acesta este incadrat intr-unul de nivel imediat superior." 

Potrivit notei de fundamentare mai sus indicate suma rezultată  in urma promovă rii 
pentru achitarea drepturilor salariale se regdseste in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat 
pentru anul 2021. 

Conform prevederilor articolului 6 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 118/2006 
privind infiintarea, organizarea si desfeisurarea activiteitii asezeimintelor cultzirale, cu 
modificdrile si completdrile ulterio are, si ale prevederilor art. 173 aim. (I) lit, a), cc/in, (2) lit, c) 
din Ordonanta de Urgentd a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu rnodzficeirile si 
completdrile ulterio are in exercitarea atributiilor sale, consiliul judetean "aprobei, in conditiile 
leg/i, la _propunerea presedintelui consiliului judetean, regulatnentul de organizare si functionare 
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a consiliului judeţ ean, orgcmigrcuna, statul de funcţ it, regulamentul de organizare ş i functionare 
ale apctratulut de specialitate al consiliulut judeţ ean, precum ş i ale instituţ tilor publiee de interes 
judeţ ean ,st ale societăţ ilor ş i regitlor autonome de interes judetean". 

Aviind in vedere ed proiectul de hotiircire indepline#e condi ţ tile de necesitate 
oportunitate, propun Consiltulut Judetean Icilorniţa adoptarea hotc-wOrit in forma ş i con ţ inutul 
prevdzute in protect. 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Redact& 
Teodorescu Gc-ibriela - Virginia 
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DIRECTIA BUGET FINANTE 
Nr2A 	2ok ,  a to, 	2021 

RAPORT 

proiectul de hoteirlire privind modificarea anexei nr. 2 k Hoteirttrea 
Consiliului  Jude lean nr. 89 din 28.05.2021 privind aprobarea organigramei ş i 
statului de functii ale Centrului Judetean pentru Conservarea i Promovarea 

Culturii Traditionale Ialomiţa, institutie public(' de culturei aflatil sub 
autoritatea Consiliului Judelean Ialornita 

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 
complet ă rile ulterioare, in exercitarea atribu ţ iilor sale, consiliul judeţ ean aprob ă , la  
propunerea pre ş edintelui consiliului judetean, pe langd alte documente ş i statul de 
func ţ ii al instituţ iilor ş i serviciilor publice de interes judetean. 

Cu nota de fundamentare  fir.  906 din 04.10.2021, inregistratd la Consiliul 
Judetean Ialomita sub numă rul 23396/2021-R din 04.10.2021, Centrul Jude ţ ean 
pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale Ialomi ţ a propune 
aprobarea modifickii statului de funcţ ii, aprobat pe anul 2021 prin Hotdr ă rea 
Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 89/28.05.2021, urmare a promovdrii, pe baz ă  de 
examen, de la gradul profesional lila gradul I a titularului postului de analist, 
studii superioare, pozi ţ ia nr. 33 in Statul de func ţ ii. 

Pe de altd parte, se menţ ioneaza faptul c ă  suma  cc  va fi pl ă titd corespunzdtor 
gradului I, se regdseste in bugetul de venituri ş i cheltuieli pc anul 2021, aprobat 
pentru instituţ ia in cauză . 

Mai mult, propunerea de mai sus nu modified numă rul maxim de posturi 
aprobat  în  baza prevederilor O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea ş i completarea 
Legii nr. 273/2006 privind fmantele publice locale, precum ş i pentru stabilirea unor 
masuri financiare, cu modificdrile ş i complet ă rile ulterioare si comunicat prin 
adresa Institu ţ iei Prefectului — Jude ţ ul Ialomita nr. 8.116/17.05.2021 si inregistratd 
la Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a cu nr. 11.832/202I-X/18.05.2021. 

Director executiv, 

Mihaela Moroianu 

Consiliuf ,Indeten lalomite 
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Nr.906 din 04.10.2021 
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Catre, 

ConsiIiul Judetean Ialomita, 

V ă  inainam prin prezenta, nota de fundamentrare, privind aprobarea noului stat de 
functii al C.J.C.P.C.T. Ialomita, in urma examenului de promovare in grad profesional 

	pentru functia de analist, nivel studii superioare, grad 1, anex ă m organigrama ş i copie a 
procesului verbal al comisiei de examinare. 

Cu deosebit ă  consideratie, 

MANAGER, 

-°--.:--;tiz--- r Prof.  4 ....,,,z. 1,,,, v 	4.-..-- -- ow-1k ,-I,N\ 
'iqif:? 	 ■ii 

'''4?';'10001A-,!),  

Consiliut Jiadeten alomita 
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Nr.906 din 04.10.2021 

NOTA DE FUN AMENTARE 

Avand in vedere: 
prevederile Legii m..153/2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din fonduri publice, 
cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 
prevederile Hot ă rarii nr.286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind 
stabilirea principiilor generate de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunz ă tor functiilor contractuale ş i a criteriilor de promovare In grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl ă tit din 
fonduri publice, 
Hotă rarea Consiliului Judeteau Ialomita m-.89/28.05.2021, privind aprobarea 
organigramei ş i a statului de functii ale C.J.C.P.C.T. Ialomita, 
ad.resa nr-.21-730/2021-B/-13,09.2021, •erni-s ă - de care Consiliul Judeteau Ialomita F-prin 
care s-a aprobat demararea procedurilor de promovare in grade sou trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din cadnil institutiei noastre, 
organizarea de că tre C.J.C.P.C.T. Ialomita a concursului de promovare in grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a. personal -dui contractual din sectorul bugetar 
pl ă tit din fonduri publice, organizat in data de 30 septembrie 2021 ş i a promovă rii 
unnă torului angaj at: 

-Kr. crt Nume 	ş i Nivel Functie Grad actual Grad 	dup ă  Pozitia in statul de 
prenume 
angajat al 

studii promovare functii 	aprobat prin 
Hotă rarea 

C.J.C.P.C.T. 
falomita 

Consiliului Judetean 
ialomita 
nr.89/28.052021 

1.. RO Ş CA S analist II I 33 
ROMULUS 

- procesul verbal nr.901/30.09.2021, in urma sustinerii probei sense pentru promovarea 
in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar pl ă tit din fonduri publice, pentru postul de analist, nivel de studii superioare, grad 
profesional 1 in cadrul Compartimentalui Financiar Administrativ at C.J.C.P.C.T 

Mentionă m c ă  suma rezultata in urma promov ă rii se reg ă se ş te in bugetul de venituri 
aprobat pentru anul 2021. 

Avand in vedere cele de tnai sus, v ă  rug ă m s ă  aprobati noul stat de functii al CJCPCT 
Ialomita. 
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