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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hofirhre privind modiftcarea anexei nn Ib la Hotdrhres Consiliului Judelean

Ialomila nr. 32/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului defunctii Si
funcliilor publice din cadrul Directiei Judelene de Evidenld a Persoanelor lalomila Si

Camerei Agricole Judelene Iabmrta

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii propunem modificarea anexei nr. lb la Hotdrdrea
Consiliului Judelean Ialomila nr. 32/29.025.2014 privind aprobarea organigramei, statului de funclii gi

func1iilor publice din cadrul Direcliei Judelene de Evidengd a Persoanelor Ialomila Si Camerei Agricole
Judelene lalomifa.

Prin adresa nr. 119 din 10.01.2014 Direclia Judeleand de Evidenld a Persoanelor lalomila
propune modificarea statului de funclii, respectiv postul de la pozilia I 0 QD post 2 I I 905), de consilier
juridic, clasa I, grad profesional asistent, sd se transforme tn consilier, clasa I, grad profesional asistent.

Solicitarea este motivatd de necesitatea acoperirii volumului ;i complexitdlii atribuliilor Si
asigurarea resurselor umane necesere, fiind astfel ldrgitd aria specializdrilor in vederea cre;terii
atractivitdlii qi ocupdrii postului conform legislaliei in vigoare.

Transformarea funcliei publice mai sus menlionate este suslinutd de cadrul legislativ tn vigoore,
respectiv prevederile Legii codru nr. 284/2010 privind salarizarea unitard a personalului pldtit din
fonduri publice, ale Legii nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanlei de urgenta a Guvernului nr.
80/2010 pentru completarea art. II din Ordonanlo de urgenld a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor mdsuri financiare tn domeniul bugetar, precum ;i alte mdsuri tn domeniul
cheltuielilor publice, ale Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea ;i
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, precum Si pentru stabilirea unor mdsuri
financtare, dispoziliile Capitolului I din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 84 din l2 decembrie 2012
privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din
acte normative, precum Si unele mdsuri fiscal-bugetqre Si prevederile Ordonan{ei de urgenld a
Gwernului Gwernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice tn anul
2014, cu incadrarea tn fondurile bugetare pentru anul curent aprobate prin Hotdrdrea Consiliului
Judelean Ialomila nr. 26 din 18.03.2013 privind aprobarea bugetului general ol judeyului lalomila, pe
anul 2013,^cu modificdrile ;i completdrile ulterioare.

In conformitate cu dispozitriile art. 9I alin. (I) lit. a) Si alin. (2) lit. c) din Legea administraliei
publice locale, republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare, printre atribuliile consiliul judelean
se regdseSte qi aprobarea organigramei Si stotului de funclii ale instituliilor Si sewiciilor publice de
interes judelean.

Avdnd fn vedere cd sunt indeplinite condi|iile de legalitate si de opartunitate, propun Consiliului
Judelean Ialomila adoptarea hotdrdrii tnforma gi conlinutul prezentate tn proiect.
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