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2 "46- Furgs--4217,7privintfiti-13 ificarea anexei nr. 2 la Hot6rarea Consiliului Judetean lalomita 

nr. 233/25.11.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului 
Judetean  pen  tru Conservarea si Promovarea Culturii Tradltionale lalomita, Institutie publicti 

de culture' aflatel sub  autorita  tea  Consiliului Judetean lalomita 

Consiliul Judetean 
Avand Fn veclere: 
- Referatul de aprobare nr. 	/2023 - X  din  4.0/  ,2023 al Preş edintelui 

Consiliului Judetean lalomita; 
- Anexa nr. 2 la Hotă r6rea Consiliului Judetean lalomita nr. 233/25.11.2022 privind 

aprobarea organigramei 51 a statului de functii ale Centrului Judetean pen tru Conservarea si 
Promo varea Culturii Traditionale lalornita, institutie public ă  de cultură  aflată  sub autoritatea 
Consiliului Juderean 

Examin6nd: 
- Nota de fundamentare nr. 18 din 11.01.2023 a Centrului Judetean pentru 

Conservarea ş i Promovarea Culturii Traditi2ale lalomita; 
- Raportul de specialitate nr,  4,1  /2023 - 6 din  49. O.   2023 al Biroului Resurse 

Umane; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	 2023 al Comisiei pentru frwă ră meint, 

	

culture', culte, tineret, colabo rare cu societatea 	si relatii externe; 
- Avizul nr. 	/2023 — 	 din 	 2023 al Comisiei pen tru muncei, 

să n ă tate, asistentă  socială  si familie; 
- Avizul nr. 	/2023 - 	 din 	 2023 at Comisiei juridice, de 

drepturi, obligatil 51 incompatibilit ă ti, 
În conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit, a) si alin. (2) lit, c) din Ordonanto de Urgentă  a 

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

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare i functionare a asez ă mintelor 
culturale; 

- prevederile Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
institutillor pub/ice de cultur ă , cu modifică rile si cornplet ă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modifică  rile ş i 
cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Ordonantei de Urgent-6 a Guvernului nr. 63/2010 pen tru modificarea s-
corn pletarea Legil nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, precum si pen tru stabilirea 
unor masuri financiore, cu modific ă  rile i complet ă rile ulterioare; 
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- prevederile Leg 	cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din 

fonduri pub/ice, cu modific ă rile 51 cornpletă rile; 
- prevederile6rii Consiliului Juderean lalomira nr. 	 din 	 privincl 

aprobarea bugetului general al juderului lalomira, pe anul 2023. 
prevederile art. 58 ş i art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind norm ele de tehnic ă  

pen tru elaborarea actelor normative, republicat ă , Cu modifică rile 51 complete) rile 

ulterioare; 
- prevederile art. 45 51 art, 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare 51 funcrionare a 

Consiliului Judetean Iaiomi ţ a, aprobat prin Hoterrarea Consiliului Judetean lalomira nr. 46 din 
30.03.2021, cu modifică rile 51 completă rile ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanra de Urgent a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, Cu modific ă rile 51 completă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art. I (1) Anexa nr. 2 la Hotel' rarea Consiliului Judetean lalomira nr. 233/25,11.2022 
privind aprobarea organigramei 51 a statului de funcrii ale Centrului Juderean pentru 
Conservarea i Prom ovarea Culturii Tradirionale lalomira, institurie public ă  de culture) aflat ă  
sub autoritatea Consiliului Juderean lalomira, se modificer i va avea urm ă torul cuprins: 

- postul de la poziria nr. 4 din statul de funcrii de Sef orchestr ă  (post vacant), fă ră  nivel 

stud/i, treapta II, se transformer in instrumentist, nivel studii superioare, debutant, din cadrul 
Compartimentului Instrumental — Vocal; 

(2) Se aprob ă  statul de functil actualizat al Centrului Juderean pen tru Conservarea 51 
Promo varea Culturil Tradirionale lalomira, potrivit anexei care face parte integrant( din 

prezenta hotă rare. 

Art. II Prezento hot ă rare devine obligatorie 51 produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art. Ill  Prin grija Secretarului General al Judetului iolomi ţ a, prezenta hotă r6re se va 
comunica Centrului Juderean pen tru Conservarea i Promovarea Culturli Tradirionale 1010'711ra, 
Direc ţ iei Buget Finanre din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Juderean lalomira 51 
Instituriei Prefectului — Juderul lalomira, urm ă nd a fi publicată  pe site-ul Consiliului Juderean 
lalomira, secriunea „Monitorul Oficial al Juderului". 

PRE5EDINTE, 

MARIAN PAVEL 
Avizat, 

Secretarul General al Judetului lalomita 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

 

 

Rd/Oc 
I. L.  
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CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA 	 Anexa la 
Ş í  PROMO VAREA CULTURII TRADITIONALE 	Hotă rArea Consiliului Jude ţean lalomi ţ a 
IALOMITA 	 nr. 	I 	2023 

STAT DE FUNCTII 

Nr. 
crt. 

STRUCTURA Funcţ ia contractual ă  
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Functia 

de 
conducere 

de 
execuţ ie 

1 MANAGER/DIRECTOR* 1 II S 1 
Compartiment juridic 

2 Consilier juridic 1 IA S 1 
Serviciul Ansamblul Folcloric „ Doina Bă răganului" 

3 Ş efserviciu 1 I S 1 
Compartiment instrumental-vocal 

4 Instrumentist 1 deb S 1 
5 Solist vocal 1 I S 1 
6 Instrumentist 1 II 1 
7 Dirij or 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 

Servicitil Economic ,yi Promovare 
15 Ş ef serviciu 	 1 	 II 	S 

Compartiment Financiar Administrativ 

16 Economist 1 Deb. S 1 
17 Analist 1 I S 1 
18 Safer 1 I G 1 

Compartiment  Prom ovarea Culturii Tradiţ ion ale 
19 Documentarist 1 IA S 1 
20 Operator imagine 1 II S 1 
21 Regizor tebnic 1 I 1 
22 Referent 1 IA M 1 

NR. TOTAL FUNCŢ II CONTRACTUALE DE CONDUCERE 3 
NR. TOTAL FUNCŢ II CONTRACTUALE DE EXECUTIE 19 
NR. TOTAL FUNCŢ II CONTRACTUALE N INSTITUŢ IE 22 
*) Salarizarea se face conform contractului de management. 
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Nr.  fi69  12023 - X_ din  Ke.o4 ..2023 PREEDINTE 

REFERAT DE APROBARE 

la prolectul de hot ă rfire privind modificarea anexei nr. 2 la Ilot ă rfirea Consiliului Judetean 
Ialomita nr. 233/25.11.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului 
Judetean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale Ialomi ţ a, institu ţ ie publich de 

eulţ urA aflat ă  sub autoritatea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii se propune modificarea anexei nr. 2 la Hotă rarea 
Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 233/25.11.2022 privind aprobarea organigramei ş i a statului de funcţ ii 
ale Centrului Jude ţ ean pentru Conservarea  i  Promovarea Culturii Tradi ţ ionale Ialorni ţ a, institu ţ ie 
publică  de cultur ă  aflat ă  sub autoritatea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit, a) ş i  aim.  (2) lit. c) din Ordonanţ a de Urge*" a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, consiliul 
judeţ ean indepline ş te atribu ţ ii privind organizarea ş i func ţ ionarea aparatului de specialitate, precum ş i al 
institu ţ illor ş i serviciilor publice de interes jude ţ ean ş i in exereitarea acestor atribu ţ ii, aprob ă  
organigrarna ş i statul de func ţ ii. 

Prin Nota de fundamentare nr. 18 din 11.01.2023, inregistrat ă  la Consiliul Jude ţ ean lalomi ţ a Cu  
nr. 932 /2023- H din 12.01.2023, Centrul Jude ţ ean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 
Tradi ţ ionale lalomi ţ a, propune modificarea statului de funeţ ii prevazut in anexa nr. 2 la Hotă tarea 
Consiliului Juderean lalomi ţ a nr. 233 din 25.11.2022, in sensul c ă , postul de la poziţ ia nr. 4 din statul de 
func ţ ii de Sef orchestra (post vacant), fă ră  nivel studii, treapta 11, se trarxsform ă  in instrumentist 
nivel studii superioare, debutant, post cc se reg ă seste in anexa nr. III Familia ocupa ţ ional ă  CULTURĂ , 
cap. I. pet. IT „Alte institu ţ ii de spectacole ş i concerte" b) Func ţ ii de execu ţ ie, num ă r curent 3, din Legea 
-eadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plait din fondurile p-ublice. 

Potrivit Notei de fundamentare stipulate mai sus, aceasta transformare se solicită  datorită  
faptului e ă , in componenţ a orchestrei nu exist ă  acest instrument important, instrument folosit  în 
spectacolele folclorice prin contracte cu al ţ i colaboratori externi, colabor ă ri de multe  on  dificile corelate 
cu evenimente cultural artistice, in cadrul c ă rora se prezint ă  un repertoriu variat cuprinzand cantece ş i 
dansuri reprezentative pentru folclorul ialomi ţ ean. 

Pentru a se susţ ine spectacole  i  eoncerte, la un  malt  nivel artistic, atat in  ţ ar ă  cat ş i in str ă ină tate 
este necesar ca, Compartimentul Instrumental-Vocal s ă  aib ă  o formula complet ă , să  ofere un program 
eehilibrat, diversificat ş i reprezentativ, pentru a oferi un spor de prestigiu, valoare ş  originalitate. 
Conform notei de fundamentare accast ă  solicitare se ineadreaz ă  in cheltuielile de personal al instituţ iei 
pentru anul 2023. 

Avand in vedere cele expuse, apreciez c ă  sunt indeplinite condi ţ iile de neccsitate ş i de 
oportunitate ş i propun Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a adoptarea hot ă rarii in forma ş i conţ inutul prezentate 
in project. 

PRE$EDINTE 
MARIAN PAVEL 

Redactat, 
Ion Liliana 
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RAPORT 

la proiectul de hoteirdre privind modificarea anexei nr.2 la Hotiirarea 
Consiliului Judetean Ialomila nr. 233/25.11.2022 privind aprobarea 

organigramei ş i a statului de functii ale Centrului Judelean pentru Conservarea 
Prornovarea Culturii Traditionale lalomita, institut e publicei de culture" aflatei 

sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomita 

Centrul Jude ţ ean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale 
Ialomi ţ a cu nota de fundamentare nr. 18 din 11.01.2023, inregistrat ă  la Consiliul 
Judeţ ean Ialomi ţ a sub numă rul 932/2023 H din 12.01.2023 a solicitat modificarea 
statului de fime ţ ii, aprobat la articolul 2 al Hotă rarii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a 
nr. 233/25.11.2022, in anexa nr.2. 

Modificarea solicitat ă  vizeaz ă  transformarea postului vacant de ş ef 
orchestră , identificat  în  statul de func ţ ii aprobat la numă rul curent 4, treapta  II, fă ră  
nivel de funcţ ii in instrumentist, debutant, studii superioare, in cadrul 
Comp artimentului instrumental-vocal. 

În conformitatc cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanţ a de 
urgent ă . a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu  modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare, in exercitarea atribu ţ iilor sale, eonsiliul judeţ ean aprob ă , la 
propunerea pre ş edintelui consiliu1ui jude ţ ean, pe lângă  altele, organigrama, statul 
de ftmeţ ii ale instituţ iilor publice de interes jude ţ ean. 

Transformarea postului nu influenţ ează  numă rul de posturi fman ţ ate ş i 
aprobate anterior prin Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 233/25.11.2022, 
pentru Centrul Jude ţ ean pentru Conservarea şă  Promovarea Culturii Tradi ţ ionale 
Ialomi ţ a, fmanţ area acestor posturi ineadr ă ndu-se in ereditele bugetare, la titlul 
cheltuie1i de personal prevă zut in proiectul bugetului de venituri  i  cheltuieli pentru 
anul 2023. 

Propunerea de mai sus nu modifică  numă rul maxim de posturi aprobat in 
baza prevederilor O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea ş i completarea Legii nr. 
273/2006 privind fman ţ ele publice locale, precum ş i pentru stabilirea unor m ă suri 
financiare, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, comunicat de Institu ţ ia 
Prefectului — Jude ţul Ialomi ţ a cu adresa nr. 7255/19.05.2022, inregistratd la 
Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a sub nr. 13.297/2022-U/19.05.2022. 
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CONSILIUL JUDE Ţ EAN IALOMITA  
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA 
SI PROMO  VAREA CULTURII TRADITIONALE 

B-dul Matei Basarab nr. 22, Slobozia, 920000, jud. Ialomita, Romania 	$, I 
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NOTA DE FUNDAMENTAREL-7----  
privind modificAri  în  statul de funetii pe anul 2023 

Avand  în vedere: 
- prevederile art.31 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din fonduri 

publice, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
- prevederile Hotardrii Guvemamentale nr.133612022 pentru aprobarea Regulamentului 

cadru privind organizarea ş i dezvoltarea carierei personalului contractual ş i a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar platit din fonduri publice, 

-referatul dirijorului orchestrei inregistrat la m.779/31.08.2022, prin care solicit ă  
transformarea postului de ş ef orchestr ă  (post vacant ), in instrumentist viola, 

Consiliul de Administratie al Centtului Judetean pentru Conservarea i Promovarea Culturii 
Traditionale Ialomita a analizat aceste aspecte , drept pentru care solicit ă m urmă toarele 
modific ă ri in statul de functii existent : 

Compartimentul instrumental- vocal din cadrul Serviciului Ansamblul Folcloric 
„Doina liArAganului" din statul de functii aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Judetean 
Ialomita nr. 233/25.11.2022 

1. Sef orchestra (post vacant) far ă  nivel studii, treapta II, pozitia 4 din statul de functii, se 
transformă  in instrumentist viola, nivel studii superioare, debutant, post ce se reg ă se ş te 
in anexa ar.III Familia ocupational ă  CULTURĂ , cap.I, pct.II "Alte institutii de 
spectacole ş i concerto „ b) Functii de executie, num ă r curent 3, din Legea- cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din fonduri publice. 

S olicit ă m aceasta transformare intrucat  în componenta orchestrei nu exist ă" acest instrument 
important, instrument folosit in spectacolele folclorice prin contracte cu alti colaboratori 
externi, colabor ă ri de multe on dificile cordate cu evenimentele cultural artistice, in cadrul 
că rora se prezinta un repertoriu variat cuprinzand cantece i dansuri reprezentative pentru 
folclorul ialomitean 

Pentru a sustine spectaeole ş i concerte, la un inalt nivel artistic, atat in tar ă  cat ş i in 
str ă inatate este necesar ea, Compartimentul Instrumental-Vocal s ă  aib ă  o formula complet ă , s ă  
ofere un program echilibrat, diversificat ş i reprezentativ, pentru a oferi un spor de prestigiu, 
valoare ş i originalitate. 

Solicitarea noastra respect ă  incadrarea îri cheltuielile de personal prin proiectul de buget al 
institutiei depus la Consiliul Judetean Ialomita pentru anul 2023, cu adresa nr. 
1260/28.12.2022. 

Pentru modific ă rile propuse mai sus privind statul de functii pe anul 2023 ata ş am: 
- organigrama institutiei existenta.; 

CONSILIM. JUD 

NR. 



- propunere stat de func ţ ii pe anul 2023 

Manager, 
Alexandru Daniel TRIFU 

Into emit, 
5ef servieiu financlar, 

Ciopontea Cornelia 
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