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PROIECT DE HOTĂ RARE NR. 4 
privind aprobarea organigramel ş i a statului de functii ale Centrulul Judetean 

pen tru Conservarea i Promovarea Culturii Traditionaie Ialomi ţ a, instltutie public ă  
de culturei aflater sub autoritatea ConsMului Judetean lalomita 

Consiliul  Jude ţ ean 
Avă nd fn vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  /6 4'J /2O22  /2022 	din ree. ,06- tia  al Pre ş edintelui 

Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a; 
- Hot6ră rea Consiliului Juderean lalomi ţ a nr. 89 din 28.05.2021 privind aprobarea 

organ igramei i statul de func ţ ii ale Centrului Jude ţ ean pen tru Conservarea 
Promo varea Culturii Tradi ţ ion ale lalomi ţ a, institu ţ ie public6 de cultur6 aflata sub 
autoritotea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a; 

Examin ă nd, 
- Nato de fundamentare nr. 543 din 17.06.2022, completat ă  de Nota de 

fundamentare nr. 554 din 21.06.2022 a Centrului Jude ţ ean pentru Conservarea 
Promo varea Culturil Tradi ţ ionale lalomi ţ a; 

- Raportul de specialitate nr. 0,Y-/ 422-Pdin  .2,14, 102 1-  al Biroului Resurse Umane; 
- Avizul nr. 	 din 	  al Corn/sic.' pentru frw ăţă mă nt, cultur6, culte, 

tineret, colaborare cu societatea civil6 ş i 	externe; 
- Avizul nr. 	 din 	  al Comisiei pentru muncă , s6n ă tate, 

asisten ţ 6 social6 familie; 
- Avizul nr. 	  din 	 al Comisiei juridice, de discipliner, 

drepturi, 	incompatibilităţ i, 
În  conformitate Cu: 
- prevederile Hot6rarii Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 16 din 10.02.2022 privind 

aprobarea bugetului general al jude ţ ului lalomiţ a, pe anul 2022, cu modific ă rile 
completă rile ulterioa re; 

- prevederile art. 173 alin.(1) lit, a) ş i alin.(2) lit. c) din Ordonan ţă  de Urgentă  a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific6rile i complet ă rile 
ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele 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 Ordonan ţ a de Urgen ţă  a Guvemului nr. 63/2010 pentru modificarea ş i 
completarea Leg ii nr. 273/2006 privind finan ţ ele pub/ice locale, precum ş i pentru stabilirea 
unor m6 suri financiare; 

- prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plă tit din fan dun publice, cu modificbrile i completbrile ulterioare; 
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	prevederile Anexei nr. 6 a Ordinului Ministrului Culturii ş i Cultelor nr. 2.193/2004 
pen tru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare ş i functionare a aş eză mintelor 

culturale; 
- prevederile Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituriilor pub/ice de cultur ă , Cu modifică rile ş i cornpletă rile ultefioare; 

În  temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă  rile i cornplet ă rile ulterioare, 

HOTAR Ă 5TE: 

Art.1 Se aprob ă  organigrama Centrului Judetean pentru Conservarea i Promovarea 
Culturii Tradirionale lalomita, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrant ă  din prezenta 

hotă ră re. 

Art.2 Se aprobă  statul de funclii al Centrului Judetean pen tru Conservarea 
Promo varea Culturii Tradition ale lalomita, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrant ă  
din prezenta hotă rare. 

Art.3 La data intră rii în vigoare a prezentei Hotă ră ri se abrog ă  Hotels-area Consiliului 
Judetean lalomita nr. 89 din 28.05.2021 privind aprobarea organigramei ş i statul de functil 

ale Centrului Juderean pen tru Conservarea ş i Promo varea Culturii Traditionale 

institutie publică  de culture's aflat ă  sub autoritatea Consiliului Judetean 

Art.4 Prezenta hotă ră re devine obligatorie ş i produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art.5 Prin grija Secretarului General at Juderului lalomi ţ a, prezenta hotă rare se va 
cornunica, spre ducere la Fndeplinire, Centrului Judetean pen tru Conservarea 
Promovarea Culturii Tradition ale lalomita i Directiel Buget Finante din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Juderean lalomi ţ a, i spre ş tiintă , Instituriei Prefectului — Juderul 

urm ă nd să  fie publicată  pe site-ul Consiliului Judetean lalomita — Secrlunea 
"Monitorul oficial al Judetului". 

PRE5EDINTE, 
Contrasernnează  pen  tru legalitate, 

MARIAN PAVEL 	 Secretarul General aI Judetului lalomita 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

Nr. 	 Rd/0c 
Adoptată  la Slobozia 	 1.L. 
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COMPARTIMENT 
JURIDIC 	1 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA 
SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE IALOMITA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

CENTRUL .IUDETEAN PENTRU CONSERVAREA 

SI PROMO  VAREA CULTURII TRADITIONALE IALOMITA 	38 

MANAGER/DIRECTOR 

SERVICIU 
ECONOMIC SI PROMO  VARE 

1 	 SEF SERVICIU 1 I 

I  

	

I_ 	 I  
COMPARTMENT 	 COMPARTIMENT 	 COMPARTEVIENT 	 COMPARTEVIENT 
PROMOVAREA 	 FINANCIAR- 	 INSTRUMENTAL - 	 COREGRAFIE 
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Nr. total func ţ ii contractuale de conducere 
NE total func ţ ii contractuale de executie 
Nr. total funclii in instituţ ie  

3 
35 
38 

Anexa nr. 

la Hotă rdrea Consiliului Judeţean  Ialomi ţa  
nr. 	 2022 

SERVICIU ANSAMBLUL FOLCLORIC 
„DOINA BĂ RĂ GANULUI" 	2; 



CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA  
$1  PROMO  VAREA CULTURII TRADI Ţ IONALE IALOMIŢA 

Anexa 	 

la Hota'ra'rea Consiliului Judefean lalomifa 

nr, 	 2022 

STAT DE FUNCTII 

Nr. 
crt. 

STRUCTURA Func ţ ia contractual ă  

G
ra

du
ll

 
Tr

ea
pt

a  

de
  

21 
c 4 

' 

o 

Z Functia 
de 
conducere execu ţ ie 

1 MANAGER/DIRECTOR* II S 1 
Compartiment juridic 

2 Consilier juridic 1 IA S 
Serviciul Ansamblui Folcloric „ Doina Beireiganului" 

3 $ef serviciu 1 I S 1 
Compartiment instrumental-vocal 

4 $ ef orchestr ă  1 II 
Solist vocal 1 I S 1 

6 Instrumentist 1 II 1 
7 Dirijor 1  I 1 
8 Instrumentist 1 III 1 
9 Instrumentist 1 I 1 

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

Compartiment Coregrafie-Dansuri 
13 Maestru dans 1 IA S 1 
14 Maestru dans 1  I 1 
15 Dansator 1 Deb. 1/2 
16 Dansator 1 Deb. 1/2 
17 Dansator 1 Deb. 1/2 
18 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 1 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 ş i Promovare 
31 Ş ef serviciu 	 1 	 II 	S 	1 

Compartiment Financiar Administrativ 

32 Economist 1 Deb. S 1 
33 Analist 1 I 5 1 



34 Sofer I I G 1 
Compartiment  Prom ovarea Culturii Tradilionale 

35 Documentarist 1 IA S 1 
36 Operator imagine I II S 1 
37 Regizor tehnic I 1 1 
38 Referent I IA M 1 

NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 3 
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE 35 
NR. TOTAL FUNCŢ II CONTRACTUALE  ÎN  INSTITUTIE 38 
*) Salarizarea se face conform contraettdui de management. 
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REFEI?AT DE APR OBARE 
la proleetul de hot ă rdre privind aprobarea organigranzei sl a statului defunc ţ ii ale Centrului Juderean pentru 
Canservarea Promovarea Culturii Traditionale Ialomi ţ a, institu ţ ie pub/led de culturd aflatd sub autoritatea 

Consillului Jude lean Ialomi ţ a 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii plenului consiliului se propune aprobarea organigramei ş i a 
statului de func ţ ii ale Centrului Jude ţ ean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale lalomi ţ a, 
instituţ ie public ă  de cultur ă  aflat ă  sub autoritatea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a. 

Conform prevederilor art. 173 aim. (1) lit, a) ş i alin. (2) lit. c) din Ordonan ţ a de Urgenţă  a Guvernului 
5712019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i completările ulterioare, jude ţ ean indepline ş te 
atribuţ ii privind organizarea i fime ţ ionarea aparatului de specialitate, precum ş i al institu ţ iilor i serviciilor 
publico de interes jude ţ ean, jar in exercitarea acestor atribu ţ ii aprob ă  organigrama ş i statul de func ţ ii. 

Centrul Jude ţ ean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale Ialomi ţ a ca urmare a realiz ă rii 
unei diagnoze organiza ţ ionale la nivelul instituţ iei in colaborare cu speciali ş ti din domeniu, prin Adresa de 
inaintare or. 549120.06.2022 a Notei de fundamentare nr. 543 din 17.06.2022, completat ă  de Nota de 
fundamentare an 554 din 21.06.2022 a solicitat Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, aprobarea modific ă rii organigramei 
ş i statului de func ţ ii, cc const ă  in reorganizarea anumitor compartimente sau desfiin ţ area unuia, precum si 
transformarea unui post, astfel: 

Postul de regizor artistic IA, studii superioare de la =Arid curent 3 din statul de func ţ ii aprobat, se 

transform ă  in maestru dans, treapta IA, studii superioare ş i, implicit mutarea acestuia de la Compartimentul 
Specialitate ş i Consultanţă  Artistică , compartiment cc se desfiin ţ ează , la compartiment Coregrafie-Dansuri, 

numă r eurent 13 in propunere. Anexa 1 privind organigrama ş i Anexa 2 privind statul de func ţ ii ale Centrului 

Judeţ ean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale Talomi ţ a, institu ţ ie public ă  de cultur ă  aflat ă  sub 

autoritatea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a, se vor inlocui cc eele men ţ ionate in forma supus ă  aprob ă rii. 

Transfonnarea  i mutarea postului nu influen ţ ează  numă rul de posturi finan ţ ate ş i aprobate prin Hot ă ră rea 

nr. 89728.05.2021 privind aprobarea organigramei ş i a statului de func ţ ii ale Centrului Jude ţ ean pentru 
Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale Ialomi ţ a, instituţ ie publică  de cultur ă  aflat ă  sub autoritatea 

Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare. Potrivit Raportului de specialitate al 
Biroului Resurse Umane, precizam ca finan ţ area acestor posturi se incadreaz ă  in creditele bugetare aprobate, la 
titlul cheltuieli de personal prev ă zut in bugetul de venituri i cheltuieli pentru anul 2022, aferent institu ţ iei. 

Numă rul de personal se incadreaz ă  in numă rui maxim de posturi prev ă zut in Ordonan ţ a de Urge* a 
Guvernului nr. 6312010 pentru modificarea ş i completarea Legii nr. 27372006 privind finan ţ ele publice locale, 
precum ş i pentru stabilirea unor m ă suri financiare, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare. 

Avă nd in vedere c ă  sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate ş i de oportunitate, propun Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a adoptarea hot ă ră rii in forma ş i conţ inutul prezentate in proiect. 

Redactat 
Ion Liliana 
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RAPORT 

la prolectul de hot ă rlire privind aprobarea organigramei i statului de funetii ale 
Centrului Jude ţ ean pentru Conservarea  i Promovarea Culturii Tradilionale 

institulie public ă  de eultur ă  (Wahl sub autoritatea Consiliului 
Judelean lalomita 

În conformitate cu prevederile art. 173 aim. (2) lit. c) din Ordonan ţ a de 
urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i 
cornpletdrile ulterioare, in exercitarea atribu ţ iilor sale, consiliul jude ţ ean aprob ă , la 
propunerea pre ş edintelui consiliului jude ţ ean, pe lang ă  altele, organigrama, statul 
de func ţ ii ale instituţ iilor publice de interes jude ţ ean. 

Cu nota de fundamentare nr. 549 din 20.06.2022 completat ă  cu adresa nr. 
554/21.06.2022, inregistrat ă  la Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţa sub numdrul 
16079/2022-S din 20.06.2022 ş i nr. 1628012022-G/21.06.2022, Centml Jude ţ ean 
pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale Ialomi ţ a solicit ă  aprobarea 
modific ă rii organigramei i statului de func ţ ii, aprobate prin Hot ă rdrea Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a nr. 73/20.04.2022, prin transformarea postului de regizor artistic 
IA, studii superioare de la num ă rul curent 3 din statul de fune ţ ii aprobat, in maestru 
dans, treapta I A, studii superioare i , implicit mutarea acestuia de la Compartiment 
Specialitate ş i Consultanţă  Artistic ă , compartiment ce se desfiin ţ eazd, la 
Compartiment Coregrafie-Dansuri, numdr curent 13 in propunere. 

Trans formarea i mutarea postului nu influen ţ eaz ă  numă nil de posturi 
finan ţ ate, aprobat prin Hot ă rdrea nr. 16/10.02.2022, pentru Centrul Jude ţ ean pentru 
Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale Ialomi ţ a, finanţ area acestor 
posturi incadr ă ndu-se in creditele bugetare aprobate, la titlul cheltuieli de personal 
prevă zut in bugetul de venituri ş i cheltuieli pentru anul 2022, aferent institu ţ iei. 

Propunerea de mai sus nu modified num ă rul maxim de posturi aprobat  în  
baza prevederilor O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea ş i completarea Legii nr. 
273/2006 privind finan ţ ele publice locale, precum ş i pentru stabilirea unor m ă suri 
financiare, cu modificArile i complet ă rile ulterioare, comunicat de Institu ţ ia 
Prefectului — Jude ţ ul Ialomi ţa cu adresa nr. 7255/19.05.20232, inregistratd la 
Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a sub nr. 13.297/2022-U/19.05.2022. 

Consili 

Nea6-ş tfMarinela 
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111111111111111111111111111111111111MMIMMIIII 
Nr„ --„ --...7.6.7.9„d -in 21 iunie 2022 

Notii de fundamentare 
Privind transformarea unui post din regizor artistic, gradul IA, studii superioare, 

în  maestru clans, gradul I A, studii superioare 

Avand in vedere: 
Hotdrarea Consiliului Judetean Ialomita nr.73 din data de 20.04.2022 privind 

aprobarea organigramei ş i statului de functii ale Centrului Judetean pentru 
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale lalomita ; 

Necesitatea infiintdrii unui post d.e maestru clans , studii superioare, gradul IA, 

Solicitdm transformarea tmui post vacant 	de la Compartimentul 
„SPECIALITATE SI. CONSUL-I-AVM ARTISTICA" 	Astfel acest 
compartiment se desfiin ţ eazd din organigrama institutiei a.vfind un singur post 
in compartiment, post cc s-a regasit in ultimul stat de func ţ ii Ia pozitia nr, 3 
Regizor artistic, studii superioare, gradul IA. 
Postulcreat Sc va muta in Compartimentul „COREGRAFIE- DANSUR.1" si se 
va regdsi in stand de funetii propus de noi la pozitia nr.I3 Maestru clans ,  studii 
superioare , gradul IA, cu normd intreaga, post cc se regdseste in anexa 
Farnilia Ocupa ţ ionald CULTURA, cap.I, pct,I1 „Alte institutii de spectacole si 
concerte", b) Functii de Executie numdr curent 2 	din Legea Cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalutui pldtit din fonduri publice. 
Solicitarea noastra respectd incadrarea in cheltuielile de personal prin bugetul 

institutiei aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Judetean lalomi ţ a nr.16/10.02.2022 ş i 
respectdnd nwndrui maxim de posturi, care se finanteaz ă  din fonduri publice in anul 
2022 (22 posturi), conform anexei nr.13 din hotdrarea mai sus men ţ ionatd. 

Pentru modificdrile propuse mai sus atasdm propunere stat de functii si, 
propunere organigramd 

Cu  deosebit respect, 

Sef serviciu financiar, 
Ciopontea Cornelia 
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