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H O T Ă R Â R E   
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

nr. 233/25.11.2022  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale  
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, 

instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1469/2023 - X din 18.01.2023 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 - Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 233/25.11.2022  privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea 
Consiliului Județean Ialomița. 

Examinând: 
- Nota de fundamentare nr. 18 din 11.01.2023 a Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița; 
- Raportul de specialitate nr. 1485/2023 -B din 18.01.2023 al Biroului Resurse Umane; 
 - Avizul nr. 2201/2023 - X din 27.01.2023 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte, 

tineret, colaborare cu societatea civilă și relații externe; 
 - Avizul nr. 2260/2023 – H din 27.01.2023 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistență socială și familie; 
 - Avizul nr. 2388/2023 -N din 30.01.2023 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligații și incompatibilități, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Anexei nr. 6 a Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.193/2004 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor 
culturale; 

 - prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea 
unor masuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările; 
 - prevederile art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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 - prevederile art. 45 și art. 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 
30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 233/25.11.2022   
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată 
sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, se modifică și va avea următorul cuprins: 

-  postul de la poziția nr. 4 din statul de funcții de Șef orchestră (post vacant), fără nivel 
studii, treapta II, se transformă în instrumentist, nivel studii superioare, debutant, din cadrul 
Compartimentului Instrumental – Vocal; 

 (2) Se aprobă statul de funcţii actualizat al Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

 

Art. II Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

 Art. III Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va 
comunica Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, 
Biroului Resurse Umane și Compartimentului Coordonare Societății, Servicii și Instituții Publice 
Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și Instituției 
Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
secțiunea ,,Monitorul Oficial al Județului”.   

 
 

           PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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