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PROJECT DE HOTARA'RE NR. 3
privind nwdificarea anexei la Hoteiriirea Consiliului Judetean Ialornita nr. nr. 51din
23.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare Functionare al Centrului
Cultural "Ionel Perlea" Ialom4a, cu modificeirile ulterioare
Consiliul Judetean Ialomita,
Av ănd in vedere:
Referatul de aprobare nr...)-Y'0 1 /2021 - 0\1 din W- 123 .2021 a Presedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
- Adresa nr. 576/17.12.2021 a Centrului Cultural "Ionel Perlea" lalomita;
- procesul verbal din 29.12.2021 al Consiliului de administratie din cadrul Centrului
Cultural "Ionel Perlea" Ialomiţa;
- Hotărărea Consiliului Judeţean Ialomita nr. 51 din 23.03.2017 privind aprobarea
Regulamentului de Organ izare şi Funetionare al Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomita, cu
modific ările ulterioare;
- Hotără rea Consiliului Judetean 1alomita nr. 118 din 11.10.2019 privind aprobarea
schimb ării den umirii Centrului Cultural UNESCO "Ionel Perlea" Lalorniţain Centrul Cultural
"Ionel Perlea" Ialomiţa,
Examin and:
-Raportul de specialitate
r/2021 din 4 2 .. 2021 al Directiei Coordonare
Organizare;
- Avizul nr.
/2021 din
.2021 al Comisiei pentru fnv ăteiniânt, cultură,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă i relaţii externe;
In conformitate Cu..
- prevederile art. 8 din Ordonanţa de Urgent:4 a Guvernului nr.118/2006 privind infiinfarea,
organizarea i desfaşurarea activităţii asezămintelor culturale, cu modific ările i cornpletările
ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regularnentelor-cadru de
organizare ifuncţionare a asezămintelor culturale;
prevederile Ghidului solicitantului pen tru Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziţiei către
economie cu emisii sc ăzute de carbon, Prioritateade investitii 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice,
a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile
publice, inclusiv in clădirile publice, şi in sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădirż Publice in
cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, ape? proiecte
POR/2020/313.1/B/2/NE, SE, SM;
- prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privMd normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelornormative, cu modific ările şi completările ulterioare;
-
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- prevederile Regulamentului de organizare şifunc ţionare a Consiliului Judefean
aprobat prin Hotărdrea Consiliului Judefean Ialomifa nr. 46 din 30.03.2021, cu modificeirile şi
completeirile ulterioare;
prevederile art. 173 al/n. (1) lit, a), aim. (2) lit. c), al/n. 5 lit. d) din Ordonanţa de Urgenţei
a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile şi completeirile ulterioare,
In teineiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţd a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificeirile i complet ările ulterioare,
HOT4RA4TE
Art.I In Anexa Hotdrarii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 51 din 23.03.2017 privind
aprobarea Regulamentului de organ izare i funcţ ionare al Centrului Cultural "Ionel Perlea"
Ialomiţa, cu modificdrile ulterioare, articolul 1 se modified va avea urmdtorul cuprins:
„Art. 1(1) Centrul Cultural "Ionel Perlea" Ialomiţa a fost infiinţat prin Decizia
nr.22/28.02.1994 a Delegaţiei Permanente din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, este instituţie
publicei de culturd de interes judeţean, cu personalitate juridicd, finanţată din venituri proprii şi
din alocaţii de la bugetul judeţului Ialomiţa.
(2) Centrul Cultural "Ionel Perlea" Ialomila funcţioneazd în subordinea Consiliului
Judeţean Ialomiţa."
Arai Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotăreire se va
comunica, spre ducere la indeplinire Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomiţa şi spre ştiinţd
Compartimentului Coordonare Societeiţi, Servicii şi Instituţii Publice Sub ordonate din eadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judelean Ialomiţa Instituţiei Prefeetului — Judeţul
Ialorniţa, urmdnd sd fie publicatd pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secţiunea "Monitorul
Oficial al Judefului".

PREADINTE
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul general al judetului Ialomita
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hot ăriire privind modificarea anexei la Hot ă rtirea Consiliului Judelean
Ialomiţa nr. 51 din 23.03.2017 privind aprobarea Regulatnentului de Organizare
Funcţionare al Centrului Cultural "Ionel Per/ea" Ialomita, cu modjfieá rile ulterioare

Prin proiectul de hotărke supus dezbaterii se propune modificarea anexei la Hot ăitrea
Consiliului Jude ţean Ialomiţ a nr. 51 din 23.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare i Funcţionare al Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomi ţa, cu modificările
ulterio are.
Conform prevederilor art. 173 alin.(1) lit, a) şi alin.(2) lit. c) din Ordonanţ a de Urgen ţă a
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările i complet ările ulterioare,
consiliul judeţean indepline şte atribuţii privind organizarea i funcţ ionarea institu ţiilor şi
serviciilor publice de interes jude ţean, jar in exercitarea acestor atribu ţii aprobă Regulamentul
de organizare şi funcţionare.
Centrul Cultural "Ionel Perlea" Ialomi ţa este o institu ţie publică de cultură, de drept
public de importan ţă judeţeank care iniţiaa desfăşoară proiecte i programe culturale in
domeniul educaţiei permanente şi a culturii tradi ţionale. A fost infiinţat prin Deeizia nr.
22/1994 a Delegaţiei Permanente din cadrul Consiliului Jude ţean Ialomiţ a. Ina. de la infiinţare,
pe baza legislaţiei in vigoare, în Regulamentul de organizare i func ţionare este menţionat că
această institutie "funcţionează sub autoritatea Consiliului Jude ţean Ialomiţa". Ulterior,
sintagma a fost men ţinută ş i din prisma prevederilor Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor eulturale, care foloseste
aceeaşi terminologie.
Prin Ordonan ţa de Urge* a Guvernului nr.118/2006 privind infiin ţarea, organizarea şi
desfăşurarea activit ăţii aşezămintelor culturale, cu modific ările şi completările ulterioare, s-a
reglementat faptul c ă "in fiecare jude ţ se organizeaz ă şi funcţionează eel puţin un aşezămănt
cultural, instituţie publică in subordinea consiliului judeţean".
Pentru a se evidenţia, fără echivoc, raportul de subordonare al Centruhti Cultural "Ionel
Perlea" Ialomiţa faţă de Consiliul Jude ţean Ialomi ţa, prin proieetul de hot ărăre se propune
modificarea articolului 1 din Regulament, prin punerea prevederilor acestuia in aeord cu
prevederile OUG nr. 118/2006.

Conaillul Judatean lalornIta
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Propunerea de modificare trebuie analizat ă şi din perspectiva prevederilor Ghidului
solicitantului pentru Axa prioritar ă 3-Sprijinirea tranzitiei c ătre o economic cu emisii sc ăzute de
carbon, Prioritatea de investitii 3.1- Sprijinirea eficientei energetice al Programului Operational
Regional (POR) 2014-2020R, in cadiul c ăruia este depusă o cerere de finantare nerambursabil ă
pentru eficientizarea sediului Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomita, Potrivit Ghidului,
printre criteriile de eligibilitate se reg ăseşte şi cel at "subordon ării" institutiei beneficiare fat ă de
consiliul judetean. Or, pentru a evita echivocul din sintagma "sub autoritatea Consiliului
Judelean Ialomita" mentionată la articolul 1 din Regulament, se propune modificarea acestuia,
conform formei prezentate in proiectul de hot ărăre.
Constatănd că sunt intrunite conditiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului
Judetean Ialomita adoptarea hot ărării in forma şi continutul prezentate îti proiect.

PRE$EDINTE
MARIAN PAVEL

Tehnoredackaat
Iulian Dogaru
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RAP ORT
la proiectul de hoteirlire privind modificarea anexei la Hotiirtirea Consiliului Judelean
Ialomiţa nr. 51 din 23.03.201 7 privind aprobarea Regulainentului de Organizare
Funcţion are al Centrului Cultural "lone! Per/ca" Ialomi ţa, cu modific ările ulterioare

Prin proiectul de hotărare supus dezbaterii Consiliului Jude ţean Ialomiţa se propune
modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural "Ionel
Perlea" Ialomiţa, aprobat prin Hotărkea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 51 din 23.03.2017,
cu moclific ările ulterioare.
În conformitate cu prevederile Ordonan ţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006
privind infiinţarea, organizarea şi desfaşurarea activităţii aşezărnintelor culturale, cu
modificările şi completările ulterioare, Centrul Cultural "Ionel Perlea" 'atom* este o
instituţie de cultură de interes judeţean, func ţionand in subordinea Consiliului Jude ţean
Ialomiţa. inch' de la infiinţarea sa, in anul 1994, in Regulamentul de organizare şi funcţionare
se menţionează, in schimb, că instituţia funcţionează "sub autoritatea" Consi1iului Jude ţean
Ialomiţa.
În prezent, Consiliul Judeţean Ialomiţa are in derulare proiectul de eficientizare a
sediului Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomiţa şi, conform Ghidului solicitantului,
pentru a beneficia de finanţare europeană nerambursabilă, instituţia publică de cultură
implicată trebuie s ă fi e in subordinea consiliilor jude ţene.
În aceste condiţii, pentTu a se evita mice prezumţie a raportului de subordonare a
Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomiţa faţă de Consiliul Judeţean Ialomiţa, in
Regulamentul de organizare i funcţionare se propune modificarea articolului 1, In sensul de
a se menţiona expres că Centrul Cultural "Ionel Perlea" Ialomiţa este o instituţie aflată in
"subordinea" Consiliului Jude ţean Ialomiţa.
AnalizAnd Proiectul de hotărare avizat de Secretarul General al Judeţului Ialomiţa
Referatul de aprobare intoemit de initiator, Pre şedintele Consiliului Jude ţean Ialomiţa, se
constată că acestea indeplinesc condi ţiile legale prevăzute la art. 182, coroborat cu art. 136
Min. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu
modificările şi completările ulterioare, in sensul că stint redactate cu respectarea normelor de
tehnic ă legislativă.
Raportat la atribuţiile stabilite prin Codul administrativ Consiliului Jude ţean Ialomiţa
şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea sa, proiectul de hotărdre indeplineşte condiţiile de
legalitate, adoptarea sa urmând a se realiza cu majoritatea simpl ă.
DIRECTOR EXECUTIV
Ionica BA1COL4

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
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Slobozia

Nr, 576/17122021.

Catre,
Consiliul Judetean Ialotnita

solicittim aprobarea iirmatoarclor modificari aduse în Regulamentul de organizare $i
functionare at Centrului Cultural "Io.nel Perlea"iaiorn ţa, in conformitate cu noile reglement4ri,
decise în Consiliut de Administratie al instimiel. •

1. La Art.1 se .va modifica paragraful: "care functioneazd sub autoritatea Consiliului
Judetean lalomita", acesta -rand inlocult cu paragraful: "tare functionewza în

subordinea ConsiHulni Judetean lalomita, conform art. 8 din OUG air. 118/2006"
2. Se va scoate din titulatura Centralia Cultural "Ionel Perlea" lalornita, abrevierea
UNESCO, ca urmare a deciziilor luate la nivel European privind folosirea aeesteia doar
de dare Cluburile pentru UNESCO, desi suntem in continuare membrii FRACCU.

Manager,
TUDOR CLEMENI
Con& lui

Jusietean laiomita
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
CENTRUL CULTURAL "IONEL PERLEA"- IALOMITA
Slobozia lalomita, b-dul Matei Basarab, NE 26
Tel/fax 0040 243 231813
e-mail ionelperlepgyahoo.com

Proces verbal ineheiat astAzi, 29 noiembrie 2021
TO-11a

pdintel: Modifiearea Regulamentului de organizare şi fu etiimare al

Centrului Cultural "lone! Perlea" lalomita

Propunem modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Centrului Cultural lone' Perlea" Ialomi ţa astfel:
1. La Art.1 se va modifica paragraful: "tare func ţionează sub autoritatea
Consiliului Judeţean Ialomi ţa", acesta flind inlocult cu paragraful: "care
func ţioneazd in subordinea Consiliului Jude ţean lalomiţa, conform art. 8 din
OUG nr. 118/2006"
2. Se va scoate din titulatura Centrului Cultural "lone! Perlea"
abrevierea UNESCO
Cu aducere Ia indeplinire to ţi participan ţii au luat la cuno ştinţd cele mai sus

menţionate.

Consilita de Administraţie:
- Tudor Clementina, Pre şedinte
Beciu Elisabeta, Membru
Nedelcu Vasilica, Membru

