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EXPUNERE DE MOTIW
la proiectul de hotdrdre privind rutificarea anuei nr. 4b gi modfrcarea ilnsei nr. 5b Ia

Ho#rdrea Csnsiliulai Judqtean laloni{n nr. 67 din 16.09.2013 privind nprobarea
organigramei gi statului defunctii aI in*iA4iilor publice de eultard allate sub aatofitotea

Consiliului Judelean lalomiln, ca mddrcdrile gi completdrile ulterfutare

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii plenului consiliului se prqrune rectfficarea
anexei 4b ;i modificarea anexei nr. 5b Ia Hotdrdrea Consiliului Judelean lalomiya nr. 6I din
16.09.2013 privind aprobarea organigramei Si statului de func{ii al institufiilor publice de
culturd aJlate sub sutoritates Consiliului Judelean lalorniQa, cu modifcdrile ;i completdrile
ulterioare.

Conform prevederilor ort. 9I alin.(l) Iit. a) Ei alin.(2) Lrt. c) din Legea administratriei
publice locale, republieatd, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare, consiliul judelean
tndeplineSte atribafii privind organizarea Si funclionsrer drparatului de specialitate, precum Si
al instituliilor Si sewiciilor publice de interes judelean, iar tn exercitarea acestor stributii
aprobd organigrama Si statul defunclii.

Anexa nr. 4b la Hotdrdrea Consiliului Jude/ean lalomi{a nr. 6I din I6.09.201i - Statul
de funclii ol Muzeul Agriculturii Sloboziu, a fost actualizatd qi inlocuitd, potrivit normelor de
tehnicd legislativd, cu anexa nr. 5 a Hotdrdrii Consiliului Judelean lolomila nr. 34 din
28.05.2015 privind modificarea anexelor nr. lo, Ib, ja, jb ;i 4b ls Hotdrdrea Consiliului

Judeyean lalomila nr. 6l din 16.09.2A1j, privind aprobarea organigramei Si statului de functrii
a.l instituliilor publice de calturd allate sub sutoritatea Consiliului Judelean lalomila, cu,
modific drile q i completdrile ulterioare.

Dintu-o erodrre materiald Ia rubrica funclia qmtractuald de execalie pentru nr. crt. 24 a

fost trecut 2 tn loc de I, fapt pentnt care tn loc de " 2 funclii de execu{ie de referent, treapta M,
studii medii" se va citi "I funclie de execulie de referent, treapto IA, studii medii".

Muzeul Judelean lalomila prin adresa nr. 953 din 12.06.2015 tnainteszd Nota de

findamentare prin care solicitd transformarea o doud funcgii de execu{ie de referent, studii
medii, in referent de specialitate, studii superioare.

Modificores statului de funclii aI Muzeul Jude|ean lalomifa are Ia bazd pentru o funclie
promovarea in grad profesional, tn condisiile Hotdrdrii Gwernului nr. 286/201I pentru

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocapare a unui post
vacant sau temporsr vacant coresqnrudtor funcliilor cantractuale Si a criteriilor de promovare
tn grade sau trepte profesionale imediat superioare a persondtlului controctual din sectorul
bugetar pldtit din fonduri publice, iar pentru cealaltd funclie transformarea este motfuatd de



necesitqtea asigurdrii resurselor umane ca o calirtcare specirtcd domeniului, menfindndu-se
numfirul de ptssturi aprobate, cu tncsdrarea tnprevederile bugetare pentru anul 2015.

Transformarea func{iilor pablice sus-menlionute este sus{inutd de cadrul legislativ in
vigoare, respectiv prevederile Legii csdru nr. 284/2010 privind salarizarea unitard s
personalului pldtit dinfonduri publice gi ale Ordonanlei de Urgenld a Gwernului nr. 83 din I2
decembrie 2014 privind sslarizarea personalului pldtit dinfonduri publice tn anul 2015, precutn

Ei alte mdsuri tn domeniul cheltuielilor publice, cu incsdrarea in fondurile bugetare aprobate
prin Hotdrdrea Consiliului Jude{ean lalomila nr. 7 din 10.02.2015 privind aprobarea bugetului
general al judelului lalomila, pe anul 2015, cu modfficdrile qi completdrile ulterioqre, iar
numrtrului de personal se incadreazd tn numdrul maxim de posturi conforw prevederilor
Ordinului nr. 63/2014 sl Ministrului Demoltdrii Regionale ;i Administra{iei Publice privind
revizuireo mediei numrtrului de locuitori prevdzute in tubelul 2 din snexa la Ordonanso de
urgenld a Gavernului nr. $i2AI0 pentru modificarea Si compietarea Legii nr. 273/2006 privinri

finanlele publice locale, precum Si pentru stabilirea unor mdsuri financiare, Ordonanlei de
urgenld a Guvernului nr. 2 din I I martie 2015 pentru modificarea qi completarea unor octe
normstive, precum si olte mdsuri, respectiv o adresei nr. 4952 din 08.04.2015 a Institutiei
Prefectului - jude{ului lalomila prin care comunicd numrtral maxim de posturi aferent anului
2015.

Avdnd in vedere cd sunt tndeplinite condi;iile de legalitate Si de oportunitate, propun
CansiliuluiJudelean lalomi{a adoptarea hotdrdrii fnforma qi conlinutul prezentate fn proiect.

WCEPRESEDINTE,
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