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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr. 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa                               

nr.61 din 16.09.2013,  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al 

instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 7347 din 10.09.2014 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

 - adresa nr. 761 din 09.09.2014 a Muzeului Agriculturii Slobozia, 

 - Anexa nr. 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură 

aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Raportul  nr. 7374 din 11.09.2014 al Direcţiei Buget Finanţe ; 

 - Raportul nr. 7515 din 16.09.2014 al Comisiei juridice, de  disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr.7527 din 16.09.2014 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie; 

- Raportul nr. 7524 din 16.09.2014 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 

culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe, 

În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 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 şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum si pentru stabilirea unor masuri financiare; 

- prevederile Ordinului nr. 63/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei  Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în 

tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice; 
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- prevederile Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri 

în domeniul cheltuielilor publice; 

- prevederile art. 82 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

nr. 52 din 29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1 Anexa nr. 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 

16.09.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice 

de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, se modifică după 

cum urmează: 

-  postul de la poziţia nr. 6 din statul de funcţii, de restaurator gradul IA, studii 

superioare, se transformă în restaurator treapta I, studii medii. 

  

Art.2 Se aprobă statul de funcţii actualizat al Muzeului Agriculturii Slobozia,  

potrivit anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

  

 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

  

 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire Muzeului Agriculturii Slobozia şi direcţiilor 

implicate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

PREŞEDINTE   

  

          Vasile Silvian CIUPERCĂ             Contrasemnează 

         Secretarul judeţului Ialomiţa, 

   Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

Nr. 56                                                              Rd/Oc                                                                                                              

Adoptată la Slobozia             TGV 

Astăzi 18.09.2014            

       

 


