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PROJECT DE HOTARAE NR 	  
privind aprobarea organigramel 0 a statului de functii ale Centrului Judetean 

pentru Conservarea ş i Promo varea Culturil Tradition ale lalomita, institutie public ă  
de cultură  aflată  sub autoritatea Consiliulul Judetean lalomita 

Consiliul  Jude rean 
Având  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 	/2023 -  r  din  -2/ .0  	2023 al Preş edintelui 

Consiliului Judetean lalomita; 
- Hotă ră rea Consiliului Juderean lalomita nr. 233 din 25.11.2022 privind aprobarea 

organigramei ş i statul de funcrii ale Centrului Juderean pentru Conservarea .51 
Promovarea Culturii Traditionale 	 institutle publică  de cultură  aflată  sub 
autoritatea Consiliului Judetean lalomita; 

Examiners-1d, 
- Nota de fundamentare nr. 19 din 11.01.2023, completat ă  cu adresele nr. 196 din 

10.03.2023 ş i nr. 209 din 14.03.2023 ale Centrului Juderean pentru Conservorea ş i 
Promo varea Culturii Traditionale lalomita; 

Raportul de specialitate nr. 	/2023 - 7 din  OV  03  2023 al Biroului 
Resurse Umane; 

Avizul nr. 	 /2023 - 	din 	 2023 al Comisiei pen tru 
Tnvă tă mant, cultură , culte, tineret, colaborare cu societatea civil ă 	externe; 

- Avizul nr. 	 /2023 — 	din 	 2023 al Comisiei pen tru 
muncă , să n ă tate, asistenră  socială  familie; 

- Avizul nr. 	 /2023 - 	din 	 2023 al Comisiei juridice, 
de disciplin ă , drepturi, 	incompatibilită ti, 

Tn conformitate Cu: 
- prevederile Hotă rarii Consiliului Juderean lalomito nr. 12 din 31.01.2023 privind 

aprobarea bugetului general al judetului lalomira, pe anul 2023, Cu modific ă rile 
completă rile ulterioare; 

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

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plă tit din fonduri publice, cu modific ă rile ş i completer" rile ulterioare; 

prevederile Anexei nr. 6 a Ordinului Ministrului Culturii i Cultelor nr. 2.193/2004 
pen tru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare funcrionare a a,sez ă mintelor 
culturale; 

- prevederile Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul institutiilor pub/ice de culture', cu modific ă  rile ş i completă rile ulterioare; 

Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0 



PRE$ED1NTE, 

MARIAN PAVEL 
Avizat, 

Secretarul General al Judetului lalomita 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

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 si cornpletă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1 Se aprob ă  organigrama Centrului Judetean pen tru Conservarea i Promovarea 
Culturii Traditionale lalomita, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrant ă  din prezenta 
hotă rare. 

Art.2 Se aprob ă  statul de funcrii at Centrului Judetean pen tru Conservarea si 
Promovarea Culturii Traditionale lalomi ţ a, potrivit anexei nr. 2 care face parte integranta 
din prezenta hod:ire:re. 

Art.3 La data intră rii în vigoare a prezentei Hotă rdri se abrog ă  Hotă reirea Consiliului 
Judetean lalomita nr. 233 din 25.11.2022 privind aprobarea organigramei ş i statul de funcrii 
ale Centrului Juderean pen tru Conservarea si Promovarea Culturii Tradi ţ ion ale lalomiţ a, 
institutie public ă  de cultură  aflată  sub autoritatea Consiliului Judetean lalomita. 

Art.4 Prezenta hotă rei re devine obligatorie si produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art.5 Prin grija Secretarului General at Juderului lalomita, prezenta hot-61.61re se va 
comunica, spre ducere la îndepiinire, Centrului Judetean pen tru Conservarea 
Promovarea Culturii Traditionale iatomi ţ a, Biroului Resurse Umane, Direc ţ iei Buget Finante 
si Directiei Investi ţ ii i Servicii Pub/ice - Cornpartiment Coordonare Societ ă tii, Servicii ş i 
institutii Pub/ice Subordonate din cadrul aparatului de special/tote at Consiliului Judetean 

,si spre stiintă , Institutiei Prefectului Judetul talorni ţ a, urmand set fie publicată  pe 
site-ul Consiliului Judetean lalomita — Sectiunea "Monitorul oficial al Judetului". 

Nr. 	 Rc1/0c 
Acloptater la Slabozia 
Astă zi 	.2023 	 2 ex. 

Cod FP -07-06, Ed, 2 vers.0 



Ş EF SERVICIU (1) Ş EF SERVICIU (1) 

ORGANIGRAM Ă  

COMPARTMENT 
F1NANCIAR - 

ADMINISTRATIV (3) 

COMPARTIMENT 
PROMO VAREA 

CULTURII 
TRADITIONALE (4) 

COMPART1MENT 
INSTRUMENTAL - 

VOCAL (11 )  

COMPARTIMENT 
COREGRAFIE - 

DANSURI (2) 

Nr. total funcţ ii contractuale de conducere 3 

Nr. total funcţ li contractuale de execu ţ ie 21 

Nr. total funcţ ii Tr] instituţ ie 24 

Anexa nr.L la 
1-loararea Consiliului Jude ţ ean Ialonnţ a 

nr. 	 2023 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMITA 

CENTRUL JUDEŢ EAN PENTRU CONSERVAREA SI 
PROMOVAREA CULTURII TRADIT1ONALE IALOMI Ţ A (24) 

MANAGER! DIRECTOR (1)  

SERVICIUL ECONOMIC SI 
PROMOVARE (8) 

COMPARTIMENT 
JURIDIC (1) 

SERVICIUL ANSAMBLUL 
FOLCLORIC DOINA BARAGANULUI(14) 



CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA 	 Anexa nr.  1Z  la 
Ş I  PROMO  VAREA CULTURH TRADITIONALE 	Hotă rarea Consiliului Judetean Ialomita 
IALOMITA 	 nr. 	2023 

STAT DE FUNCTII 

Nr. 
crt. 

STRUCTURA Functia contractual ă  
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Z 
Func ţi a 

de 
conducere 

de 
execuţ ie 

1 MANAGER/DIRECTOR* 1 II S 1 
Compartitnent juridic 

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

3 Ş ef serviciu I 	1 1  S 1 
Compartiment instrumental-vocal 
Instrumentist  1 deb S 1 

5 Solist vocal 1  I S 
6 Instrumentist 1 II 1 

Dirijor 1 I 1 
8 Instrumentist 1 III 1 
9 Instrumentist 1 I 1 

10 Instrumentist  1 I 1 
11 Instrumentist 1 II I 
12 Instrumentist 1 II 1 
13 Instrumentist 1 II 1 
14 Solist vocal 1 deb 

Compartiment coregrafie-dansuri 
15 Maestru clans 1 IA S 1 
16 Maestru dans 

Serviciul Economic si Promovare 
17 Ş ef serviciu 	 I 	 II 	S 

Compartiment Financiar Administrativ 

18 Economist 1 Deb. S 1 
19 Analist 1 I S 
20 Sofer  1 I G 1 

Compartitnent Promovarea Culturii Tradition ate 
1 IA S 1 21 Documentarist 

22 Operator imagine 1 II S 1 
23 Regizor tehnic 1 1 1 
24 Referent 1 IA M 1 

NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 3 
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE 21 
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE  ÎN  INSTITUTIE 24  
*) Salarizarea se face conform contractului de management. 
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N45( po 	oel,os  .2023 

1?EFERAT DE APR  OBARE 
la pro  iectul de hotiircire privind aprobarea organigramel si a statului de functii ale Centrului 

Judelean pentru Conservarea  i  Promovarea Culturii Traditionale Ialom4a, institutie publicei de 
culturei ajlatei sub autoritatea Consiliului Judelean Ialongta 

Prin proiectul de hot ă rdre supus dezbaterii plenului consiliului se propune aprobarea organigra,mei ş i a 
statului de functil ale Centrului Jude ţ ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Traditionale Ialomita, 
instituţ ie publică  de cultur ă  aflat ă  sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomita. 

Conform prevederilor art. 173 din. (I) lit, a) ş i alin. (2) lit. c) din Ordonanta dc Urgent ă  a Guvernului 
5772019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare, consiliul judetean indepline ş te 
atributii privind organizarea ş i fu.nctionarea aparatului de specialitate, precum ş i al instituţ iilor ş i serviciilor 
publice de interes judeteari, jar in exercitarea acestor atributii aprob ă  organigrama i statul de functil. 

Central Judetean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Traditionale falomita are cuprins in 
organigram ă  i statul de functii — Compartimentul Instrumental Vocal, care la momentul de Ltd are un num ă r de 9 
salariati. Acest compartiment promoveaz ă  folclorul prin cantece si dansuri, pentru o formula artistic ă  care s ă  
corespund ă  unui ansamblu folcloric profesionist, reprezentativ pentru judetul Ialomi ţa este necesar ă  suplimentarea 
de posturi atat pentru partea instrumental ă  cat i pe partea vocal ă . Cele mai multe din programele culturale ale 
institutiei sunt sustinute Cu participarea Ansamblul Folcloric„ Doina B ă ră ganului", orchestra sustinand recitaluri 
cu nume sonore din folclorul românesc, din toate zonele 

Centrul Judetean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Traditionale IaIomita a solicitat prin Nota de 
fundamentare nr. 19 din 11.01.2023 completat ă  de adresa Ir. 196 din 10.03.2023, Consiliului Judetean Ialomita, 
aprobarea infiint ă rii a două  posturi in cadrul Compartimentului Instrumental-vocal dup ă  cum unneaz ă : 

- post de instrumentist, treapta II, fă ră  nivel de studii, perioada nedeterminat ă , normă  intreagă , fă ră  
posibilitatea execut ă rii contractului individual de munc ă  la domiciliu. Postal se reg ă se ş te in Anexa nr.3, Familia 
ocupational ă  „ Cultură " cap.', pct. II „Alte institutii de spectacole ş i concerte" la lit. b) funetii de execu ţ ie nr. crt. 
7 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarca personalului pl ă tit din fondurile publice, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare. 

- post de solist vocal, studii superioare, debutant, perioad ă  nedeterminat ă , normă  intreagă , fă ră  
posibilitatea execut ă rii contractului de munc ă  la domiciliu. Postul este prev ă zut in Anexa 3, Farnilia ocupational ă  
„Cultur ă " cap.I, pct. LI „Alte institutii de spectacole ş i concerte" la lit. b) furictii de executie nr. crt. 7 din Legea-
cadru nr. 15372017 privind salarizarca personalului pl ă tit din fonduriIe publice, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterioare. 

Numă rul de personal se incadreaz ă  in numă rul maxim de posturi prev ă zut in Ordonan ţ a de lirgen ţă  a 
Guvernului 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 modific ă rile ş i completă rile ulterioare. 

Avă nd in vedere c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun Consaiului 
Judetean Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul prezentate in project. 

Redactat, 
Ion Diana 
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RAPORT 

la proiectul de hotartire privind aprobarea organigramei  i a statului de funclii 
ale Centrului Judetean pentru Conservarea  i  Promovarea Culturii Tradi ţ ionale 

Ialomiţ a, institulie public ă  de culturii aflatii sub autoritatea Consiliului  
Judetean Ialomita 

Centrul Jude ţ ean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale 
Talomiţ a Cu nota de fundamentare nr. 19 din 11.01.2023, inregistrat ă  la Consiliul 
Judeţ ean Ialomi ţ a sub numă rul 934/2023 J din 12.01.2023, completată  cu adresa 
nr. 196/10.03.2023, a solicitat modificarea statului de functii, aprobat la articolul 2 
al Hot ă rdrii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 233/25.11.2022, in anexa nr.2, 
modificată  ş i completat ă  de Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 
10/31.01.2023. 

Modificarea solicitat ă  vizeaz ă  infiintarea a cloud posturi in eadrul 
Compartimentului instrumental-vocal, dup ă  cum urmeaz ă : 

a) post de instrumentist, treapta II, fă ră  nivel de studii, perioad ă  
nedeterminat ă , normă  intreag ă , fă ră  posibilitatea execut ă rii contractului 
individual de munc ă  la domiciliu. Postul se reg ă se ş te in Anexa 3, Familia 
ocupa ţ ională  „Cultură ", cap. 1, pct. II, „Alte institu ţ ii de spectacole ş i 
concerte", la lit. b) func ţ ii de execu ţ ie, nr, crt. 7 din Legea- cadru nr. 
153/2017 privinci salarizarea personalului pl ă tit din fonduri publice, cu 
modifică rile i completă rile u1terioare; 

b) post de solist vocal, studii superioare, debutant, perioad ă  nedeterminat ă , 
normă  intreag ă , fă ră  posibilitatea execut ă rii contractului de munc ă  la 
domiciliu. Postul este prevă zut in Anexa 3, Familia ocupa ţ ional ă  
„Cultur ă ", cap. 1, pct. II, „Alte institu ţ ii de spectacole ş i concerte", la lit. 
b) func ţ ii de executie, nr. crt. 1 din Legea- cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului pl ă tit din fonduri publice, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare; 

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



La articolul 540 „infiin ţ area postului" din codul administrativ se stipuleaz ă  
că  pentru posturile prev ă zute a fi infiin ţ ate in vederea ocup ă rii cu personal 
contractual se men ţ ioneaz ă  in mod distinct in actul de infiintare: denumirea 
complet ă  a functiei, caracterul determinat sau nedeterminat al perioadei pentru care 
a fost infiintat postul, precum ş i, dacă  este cazul, data pan ă  la care acesta urmeaz ă  
a se reg ă si in statul de functii; posibilitatea ocup ă rii postului inclusiv prin 
executarea unui contract individual de munc ă  cu timp partial, caz in care trebuie 
specificat ă  frac ţ iunea de nonn ă  ş i posibilitatea ocup ă rii inclusiv prin executarea 
unui contract individual de munc ă  la domiciliu. 

Cerin ţ ele stipulate la art.540 din cod au fost indeplinite de Centrul Judetean 
pentru Conservarea ş i Promovarea Culturil Tradi ţ ionale, prin adresa nr. 
196/10.03.2023 inregistrat ă  sub nr. 6640/2023 H din 10.012023 la Consiliul 
Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

Cat prive ş te justificarea ş i oportunitatea infiint ă rii celor două  posturi acestea 
sunt prezentate in Nota de fundamentare nr. 19/2023 intocmit ă  de Centrul Judettan 
pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale. 

Modificarea propusa influenteaz ă  statul de functii i organigrama institu ţ iei 
publice de cultur ă , prin majorarea num ă rului total de posturi de la 22 la 24 ş i 
implicit, la Compartimentul instrumental- vocal de la 9 posturi la 11 posturi, 
dandu-se statului de functii o nou ă  numerotare. 

In aka ordine de idei, infiin ţ area celor dou ă  posturi presupune i finantarea 
acestora, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate, prin bugetul de venituri 
ş i cheltuieli pentru anul 2023. 

Astfel, Centrul Judetean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii 
Tradiţ ionale Ialomita, cu adresa nr. 209/14.03.2023 inregistrat ă  la Consiliul 
Judetean lalomita sub nr. 6908/2023-V din 14.03.2023, men ţ ionează  că  finantarea 
posturilor ce Sc propune a se suplimenta se incadreaz ă  in bugetul institu ţ iei, 
aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 12/31.01.2023. 

Fundamentarea incadr ă rii in cheltuielile de personal deja aprobate in buget 
se realizeaz ă  pe faptul c ă  din cele 22 de posturi finan ţ ate, numă rul efectiv de 
salaria ţ i este de 17 posturi, angaj ă rile pe posturile vacante se vor face etapizat iar 
postul de ş ef serviciu Ansamblu Folcloric „Doina B ă ră ganului" este suspendat, 
fapt cc genereaz ă  economic la cheltuielile de personal prev ă zute pe anul 2023. 

In acest context, se ata ş eaz ă  la prezentul, propunerile de organigram ă  i stat 
de funetii ale Centrul Judetean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii 
Traditionale ialomi ţ a. 

intocmit, 

Neac ş u arinela 



CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA 
IALOMITA  

Solicitare posturi CONSILIUL JUDETEAN 

$1  PROMO  VAREA CULTURH 	
0P 

TRADITIONALE 
B-dul Matei Basarab nr. 22, Slobozia, 920000, jud. Ialomita, Romania 

P3 4$'111111 
:t;:k 

Tel/Fax +40 243-231-151 e-mail: cep jl(yahoo.com ,  ejcpail@gmail.com  
Site web: w-ww.traditielalomita.ro   
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Nr. 	19 	din.11.01.2023 	 r 	R 0 M A N I A 

7 CONS11..UL JUD1Z9 6,9„ 1, .0MITA 
fTlfi,zZARE r., / ---) 7 Z02.3 

---72,  
NOTA DE FUNDAMENTAA'E--------  

privind solicitare posturi pentru anul 2023, in cadrul serviciului Ansamblul 
Folcioric „Doina B ă ră ganului" 

În eadrul Centrului Judetean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradi ţ ionale 
Ialomita func ţ ioneaz ă  Compartimentul Instrumental Vocal, care in momentul de faţă  are un 
numă r de 9 salariati, (dirijor, solist vocal si 7 instrurnenti ş ti) , compartiment care promoveazd 
folclorul prin c ă ntece ş i dansuri. Pentru o formul ă  artisticd care să  corespund ă  unui ansamblu 
foleloric profesionist , reprezentativ pentru judetul Ialomita este necesard suplimentarea de 
posturi atAt pentru partea instrumental ă  , uncle lipsese instrumente obligatorii , cdt ş i pe partea 
vocală , uncle de multe  on  apeldm la colaboratori externi pentru un spectaeol reu ş it. 

Cele mai multe din programele culturale ale institutiei sunt Cu  participarea ansamblului 
foleloric Doina B ă rdganului, orchestra susutindnd recitaluri cu nume sonore din folclorul 
romanesc, din toate zone1e t ă rii. 

Fală  de cele prezentate solicit ă m pentru anul 2023 suplimentarea cu doud posturi noi, dupd 
cum urmeazd: 

Compartimentul instrumental- vocal din cadrul Serviciului Ansamblul Folcloric 
„Doina B ăiraganului" din statul de fune ţ ii aprobat prin Hot ă rdrea Consillului Jude ţ ean 
lalomitanr._ 233/25.11.2022 

1. InS ţrumentis-t,chitard) fă ră  nivel studii , treapta II, post cc se regă se ş te in anexa nr.III 
Familia Ocupationald CULTUR Ă , capi, pet II "Alte institu ţ ii de spectaeole  i  coneerte 
" b) Functii de execuţ ie, numdr curent 7 , din Legea -eadru nr.15312017 privind 
salarizarea personalului pl ă tit din fonduri publice 

2. , Solist  vocal  studii superioare, debutant, post cc se reg ă se ş te in anexa nr.III Familia 
ocupationald CULTURĂ , cap.1, pct.II "Alte institu ţ ii de spectacole si coneerte „ 
b) Func ţ il de executie, num ă r eurent 1, din Legea- cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului pldtit din fonduri publice. 

Posturile noi se regă sesc in propunere stat de funeţ ii pe anul 2023 la nr. curent 13(instrumentist) 
ş i nr. curent 14  (so list vocal) 

Solieltdm aceste posturi intruedt in component:a orchestrei nu existd acest instrument 
important, precum ş i numdrul insuficient de soli ş ti vocali necesari in speetacolele folclorice 
prin contracte cu alti colaboratori extemi, colabordri de mu1te  on  dificile corelate cu 
evenimentele cultural artistice,  in  cadrul c ă rora se prezint ă  un repertoriu variat cuprinzdnd 
cdntece  i  dansuri reprezentative pentru folclorul ialomi ţ ean 



Manager, 
Alexandra Daniel TRIFU 

Intounit, 
$ef serviciu financiar, 

Ciopontea Cornelia „ 

p 	 ) 

Pentru a susţ ine spectacole ş i concerte, la 'in inalt nivel artistic, atht in tar ă  cat ş i in 
stră ină tate este necesar ca, Compartimentul Instrumental-Vocal s ă  aibă  o formulă  complet ă , să  
ofere un program echilibrat, diversificat ş i reprezentativ, pentru a oferi un spor de prestigiu, 
valoare ş i originalitate. 

Pentru modifickile propuse mai sus privind statul de fungi Pe anul 2023 cat ş i 
organigrama , ea nurnk de posturi , atas ă m: 

- propunere organigrama 2023 
- propunere stat de func ţ ii pe anuI 2023 



Solicitare posturi CONSILIUL JUDETEAN 
IALOMITA  

CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA 
$1  PROMO VAREA CULTURII TRADITIONALE 

Ek1.111 Matei Basarab nr. 22, Slobozia, 920000, jud. Ialomita, Romania 
Tel/Fax +40 243-231-151 e-mail: cep i1(4ahoo.com, cjcpct.il@gmail.com  

Site web: www.traditieialomita.ro  

Nr. OR din. 10.03.2023 

CÂTRE, 

Consiliul Judetean Ialomita 
Birou Resurse Umane 

Urmare adresei dumneavoastr ă  nr. 5381/27.02.2023 privind nota 
noastr ă  de fundamentare privind solicitarea de infiin ţare a dou ă  posturi 
contractuale, de execu ţ ie in cadrul Serviciului Ansamblul Folclorie „Doina 
B ă ră ganului „ pentru anul 2023, nr.1912023, aducem urm ă toarele preciz ă ri 
stipulate in mod expres la dispozi ţ iile art.540 din Ordonan ţa de Urge* a 
Guvemului nr.57/2019 privind Codul Administrativ: 
Propunere post instrumentist , fă rd nivel studii, treapta II, pozi ţ ia nr. 13 din 
Propunere stat de fune ţ ii , 

a) Instrumentist 
b) Caracter nedeterminat 
c) Contract de munc ă  cu norm ă  intreag ă  
d) F ă ră  posibilitatea unui contract individual de munc ă  la domiciliu 

Propunere post solist vocal , studii superioare , debutant, pozi ţ ia nr. 14 din 
Propunere stat de func ţ ii 

a) Solist vocal 
b) Caracter nedeterminat 
c) Contract de munc ă  cu norm ă  intreag ă  
d) F ă ră  posibilitatea unui contract de munc ă  individual la domiciliu. 

Cu mul ţ umiri, 

MANAGER, 
Alexandru Daniel TRIFU 

rk, Intocmit, 
Ş ef serviciu financiar, 

Ciopontea Cornelia 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA  
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA 
SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE 
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Tel/Fax +40 243-231-151 e-mail: cep ilAyahoo.com ,  ejcpctil@gmail,com 

Site web: www.traditieialomita.ro  

Nr. (;-'0,9 din, 14.03.2023 

CATRE, 

Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a 
Birou Resurse Umane 

Revenim la adresa noastr ă  nr.19 din 11.01.2023, prin care solicitam 
infiinţ area a dou ă  posturi noi in cadrul serviciului Ansamblul folcloric „Doina 
B ă ră ganului „ precum ş i a adresei nr. 196 din 10.03.2023 prin care facem 
complet ă ri stipulate in mod expres la dispozi ţ iile art.540 din Ordonan ţ a de 
Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

Venim Cu menţ iunea cd pentru cele dou ă  posturi noi ( instrumentist 
solist vocal ) cheltuielile de personal insuineaz ă  aproximativ 60 mu i lei ( 6 luni x 
10 .000 lei) sumă  care poate fi suportat ă  din bugetul aprobat al institu ţ iei prin 
Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr.12/31.01.2023. 
Suma provine de la numă rul de posturi vacante , num ă r efectiv de salaria ţ i care 
se menţ ine inc ă  , la cifra 17 , urm ă nd ca angaj ă rile de salariaţ i viitoare s ă  Sc fac ă  
etapizat , astfel inc ă t să  nu fie necesar ă  o suplimentare in buget. 
0 altă  surs ă  de economic ar fi existen ţ a in statul de func ţ ii aprobat prin Hot ă rdrea 

Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr.10 din 31.01.2023, a postului de sef serviciu la 
Serviciul Ansamblul Folcloric "Doina B ă raganului ", post suspendat dar bugetat 
pentru anul 2023. 
Cu mul ţumiri , 

MANAGER, 
Alexandru Daniel TRIFU 

$ef serviciu 
Ciopontea Cornelia 
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