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PROJECT DE HOTĂRA'RE NR.
privind modificarea anexei nr. 2 la Hoteirdrea Consiliului Jude ţean lalomiţa nr. 27

din
25.02.2021 privind aprobarea organigramei şi statul de fungi/ ale Muzeului Jude ţean
lalomiţa, institu ţie publicei de cultură aflatei sub autoritatea Consiliului Judetean lalomita,

cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judetean
Avand în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 4r9e1Y- /41921-- din W 0.0&02,1
al Presedintelui
Consiliului Judetean lalomita;
Examinand,
- Adresele Muzeului Judetean lalomita nr. 1902 din 08.12.2021, respectiv nr. 1903
din 08.12.2021;
- anexa nr. 2 la Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 27 din 25.02.2021
privind aprobarea organigramei i statul de functii ale Muzeului Judetean lalornita,
institutie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judetean Iaiomi ţa cu
modificările i cornpletă rile ulterioare;
.0060 /.20.2J- I, din /8. kt,Z,2] al Directlei
- Raportul de specialitate nr.
Buget Finant-e;
- Aviz nr.
din
at Comisiei pen tru inv ă tămant,
cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă
externe,
-A viz nr.
din
al Comisiei pentru munca, sein ă tate,
asistenta socială familie;
- Aviz nr.
din
al Comisiei juridice, de disciplin ă,
drepturi,
incompatibilit ă ti,
În conformitate Cu:
- prevederile Hotărarii Consiliului Judet-ean lalomita nr. 70 din 27.04.2021 privind
aprobarea bugetului general at judetului lalomita, pe anul 2021, cu modific ă rile
cornpleta rile ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit, a) si at/n. (2) lit. c) din Ordonarla de Urgent a
Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile i cornpletă rile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ările si
cornpletările ulterioare;
prevederile Ordinului nr. 1360 din 21 martie 2019 privind aplicarea prevederilor
art. Iti al/n. (11) din Ordonanta de Urgent -ă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea
completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum i pentru stabilirea
unor măsuri financiare, aprobată cu modificări i cornpletari prin Legea nr. 1312011;
prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului
plă tit din fan dun pub/ice, cu modific ă rile si cornplet ările ulterioare;
,
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prevederHe Legii muzeelor si a colecriilor pub/ice nr. 311/2003, republicatel, cu
modificările si complet ă rile ulterioare;
- prevederile art. 47 alin. (4) si art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pen tru elaborarea actelor normative, cu modific ările i completările
ulterioare;
- prevederile art. 45 din Regulamentul de organizare .,si funcrionare al Consiliului
Juderean lalomira, apro bat prin Hot ărewea Consiliului Juderean lalomira nr. 46 din
30.03.2021;
În temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanra de Urge* a Guvernului 57/201.9
privind Codul Administrativ, cu modific ările í completă rile ulterioare;
HOTĂRA5TE:
Art.1 Anexa nr. 2 la Hotă rarea Consiliului Juderean lalomita nr. 27 din 25.02.2021
privind aprobarea organigramei i statul de functii ale Muzeului Juderean lalomita,
institurie public ă de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Juderean cu
modificările i cornplet ările ulterioare, se modifică după cum urmeaz ă :
- Funcric de muzeograf, studii superioare (5), gradul I (poziria nr. 10 din statul de
funcrii) din cadrul Secriei Cercetarea, Evidenra i Valorificarea Patrimoniului, se transform 6
în funcria de cercet ă tor tiin ţific studii superioare (S), gradul III.
,

Art.11 Se aprobă statul de funcrii al Muzeului Judetean lalomira, modIficat, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotă reire.
Art.111 Prezenta hotă r6re devine obligatorie .si produce efecte de la data comunicării.
Art.IV Prin grija Secretarului General al Juderului
prezenta hotărdre se va
cornunica, spre ducere la indeplinire, Direcriei Buget Finanre din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Juderean lalomira i Muzeului Juderean lalomira i , spre
Cornpartimentului Coordon are Societari, Servicii i Institurii Pub/ice Subordon ate, urmeind
să fie publicată pe site-ul Consiliului Juderean lalomira.

PRE5ED1NTE,
MARIAN PAVEL

Con trasemnează pentru legalitate,
Secretarul General al Judetulul lalomi ţa
ADRIAN ROBERT IONESCU

Rd/Oc

I. L.
2 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
Anexa la
Hotără'rea Consiliului Judetean Ialomita
Nr.
12.2021

1

MANAGER/DIRECTOR*
1
SECTIA CERCETAREA EVIDENTA SI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI
2 SET SECTIE
1
3 CERCETATOR STIINTIFIC
4 CERCETATOR ŞTINTIFIC
5 MUZEOGRAF
6 MUZEOGRAF
7 MUZEOGRAF
8 MUZEOGRAF
9 MUZEOGRAF
10 CERCETÂTOR ŞTIINTIFIC
11 REFERENT DE SPECIALITATE
12 SUPRAVEGHETOR MUZEU
13 S UPRAVEGHETOR MUZEU
14 SUPRAVEGHETOR MUZEU
15 REFERENT DE SPECIALITATE
II SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILADMINISTRATIV
16 SEF SERVICIU
1
17 CONTAB1L
18 CONS1LIER JURIDIC
19 SOFER
20 iNGRUITOR
21 INGRUITOR
22 MUNCITOR CALLFICAT
23 INGRUITOR
III COMPARTIMENT CONSERVARERESTAURARE
24 RESTAURATOR
25 RESTAURATOR
26 RESTAURATOR
27 RESTAURATOR
28 CONSERVATOR
29 CONSERVATOR
IV COMPARTIMENT RELATII CU
PUBLICUL
30 REFERENT DE SPECIALITATE
V
COMPARTIMENT SECRETARIAT SI
REGISTRATURA
31 REFERENT DE SPECIALITATE
TOTAL
3
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hoteirare privind modificarea anexei nr. 2 la Hoteirlirea Consiliului Judetean
Ialomita nr. 27 din 25.02.2021 privind aprobarea organigramei şi statul de functii ale Muzeului
Judelean klomila, institutie publicli de culturei cylatii sub autoritatea Consiliului Judetean lalomita,
cu modificiirile i completeirile ulterioare;
Prin proiectul de hotărare supus dezbaterii plenului consilialui se propune inodificarea anexei nr. 2
la Hotărarea Consiliului Judetean lalornita nr. in% 27 din 25.02.2021 privind aprobarea organigramei ş i
stand de functii ale Muzeului Judetean talomita, institutie publicd de cultur ă aflatd sub autoritatea
Consiliului Judetean 1alomita, cu modific ările i complet ările ulterioare;
.Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit, a) ş i aim. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgent ă a
Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările si complet ările ulterioare, consiliul
judeţean indepline şte atributii privind organizarea i func ţionarea aparatului de specialitate, precum si al
instituţ iilor ş i serviciilor publice de interes judetean, jar in exercitarea acestor atribu ţii aprob ă organigrama
statul de functii.
Avand in vedere inregistrarea unui num ăr mare de contracte de cercetare arheologic ă preventiv ă ş i
de salvare ca urmare a activit ătilor cu caracter edilitar, initiate de persoane fizice ş i persoane juridice,
pentru eficientizarea cercetdrilor arheologice preventive şi de salvare desfăşurate pe baz ă de contract,
Muzeul Judetean Iatornita propune, prin adresele nr, 1902 din 08.12.2021, respectiv nr. 1903 din
08.12.2021, spre aprobare prin Hot ărare a Consiliului Judetean, modificarea statului de functii astfel:
- Funcţ ia de muzeograf, studii superioare (S), gradul I (pozitia nr. 10 din statul de functii) din cadrul
Sectiei Cercetarea, Evidenta i Valorificarea Patrimoniului, se transform ă in funcţia de cereet ător
ştiinţific, gradul III.
Propunerea inaintat ă este sustinut ă de cadrul legislativ in vigoare, respectiv prevederile Legii
eadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice, cu modificdrile
completările ulterioare, cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate prin Hot ărarea Consiliului Judetean
Ialomita nr. 70 din 27.04.2021 privind aprobarea bugetului general al judetului lalomi ţa, pe anul 2021, cu
rnodific ările şi comp fet ările ulterioare.
Numărul de personal nu se modified ş i se ineadreaz ă in numărul maxim de posturi conform
prevederilor Ordinului fir. 1360 din 21 martie 2019 privind aplicarea prevederilor art. III aim. (11) din
Ordonanta de Urgent ă a Guveinului nr. 63/2010 pentru rnodificarea i completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor m ăsuri financiare, aprobat ă cu modificdri
complet ări prin Legea nr. 13/2011.
Modificarea hot ărarilor Consiliului Judetean Ialomita este reglernentatd de prevederile art. 45 din
Regulamental de organizare i functionare a Consitiului Judetean lalomita, aprobat prin Hot ărarea
Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din 30.03,2021 ş i in concordat-46 cu prevederile art, 47 aim. (4) şi art.
59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tebnic ă legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările şi completările ulterioare.
Avănd in vedere c ă sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun Consiliului
Judetean Ialomita adoptarea hotdrarii in forma şi continutul prezentate în proiect.

Redactat,
Conafflul

Judetean

talomita
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RAPORT
proiectul de hotărtire privind modificarea anexei r. 2 hi Hotăriirea
Consiliului Judetean nr. 27 din 25.02.2021 cu modiiwările si com letă rile
e Muzeului
Judetean lalomita, institutie publică de cultur flată sub autoritatea
Consiliuhii Judetean Ialomit
În conformitate Cu prevederile articolului 173 alin. (2) lit. c) din Ordonan ţa
de Urge* a Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu modific ările
completările ulterioare, Consiliul Jude ţean Ialomiţa indeplineşte i atribuţii de
aprobare a organigramei şi a statului de func ţii ale aparatului de specialitate,
precum si ale instituIiilor şi serviciilor publice de interes jude ţean.
Muzeul Judeţean Ialomiţa a inaintat cu adresa nr, 1902 din 08.12.2021
inregistrată, la Consiliul Jude ţean Ialomiţa sub numărul 29648/2021-P din
09.12.2021, solicitarea modific ării statului de funcţii la poziţia nr. 10, din cadrul
Secţiei Cercetarea, Eviden ţa i Valorificarea Patrimoniului, respectiv func ţia de
muzeograf, studii superioare (S) gradul I se transform ă in funcţia de cercet ător
studii superioare (S) gradul III, in noul stat de funcţii avănd aceiaşi
poziţie.
Modificarea propus ă conduce la modificarea statului de func ţii, anexă la
prezentul proiect de hot ărăre, aşa cum este sus ţinută în nota de fundamentare nr.
1903/08.12.2021 a Muzeului Jude ţean Ialotniţa.
Propunerea de mai sus nu modifică numărul maxim de posturi aprobat in
baza prevederilor O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publicc locale, precum şi pentru stabilirea unor m ăsuri
financiare, cu modific ările şi completările ulterioare i comunicat prin adresa
Instituţiei Prefectului — Jude ţul Ialomiţa nr. 8.116/17.05.2021, inregistrat ă la
Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 11.832/2021-X/18.05.2021.

Director executiv,
Mihaela Moroian4/kir
Intoe
Neac şu Marinela

Conaillul Judetek alomita
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MEMORIU PRIVIND TRANSFORMAREA UNUI P• ST DIN STATUL DE
FUNCTII AL MUZEULUI JUDETEAN IALOMITA

În ultima perioadă, Muzeul Judetean Ialomita a inregistrat un num ăr mare
de contracte de cercetare arheologic ă preventivă şi de salvare ca urmare a
activităţilor Cu caracter edilitar, initiate de persoane fizice şi juridice din judetul
Ialomita.
Ţinand cont de faptul c ă once activitate desfăşurată in preajma unui
monument istoric sau sit arheologic nu se poate realiza fărd asistent ă de
specialitate, Muzeul Judetean Ialomita a făcut fat ă cat mai bine posibil, efectuand
supravegheri arheologice, chiar dac ă are un număr extrem de redus de specialişti.
Pentru o mai bun ă eficientizare a acestei activit ăti- cercetare arheologic ă
preventivă şi de salvare- generatoare de venituri extrabugetare, v ă supunem spre
aprobare transformarea unui post din statul de functii al Muzeului Judetean
Ialomita:
- postul de muzeograf, gr. 1, de la poZitia, nr. 10 in cercetător stiintific, gr. III;
În felul acesta, creste num ărul de specialişti cu un post, astfel incat s ă se
poată asigura asistenta de specialitate, necesar ă ca urrnare a solicitărilor venite din
partea beneficiarilor.

Manager,
Dr. F. Vlad

intocmit,
Referent de specialitate,
Raxana Papa

