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H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 25.09.2015 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare al Muzeului Agriculturii Slobozia   

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 9097 din11.10.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 Examinând: 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 25.09.2015 privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare al Muzeului Agriculturii 
Slobozia; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 67 din 20.10.2016 privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie 
al Muzeului Naţional al Agriculturii; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32 din 23.03.2016 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 4/27.02.2009 privind însușirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa; 
 - Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 21.04.2016 privind 
aprobarea organigramei și  statului de funcţii ale Muzeului Agriculturii Slobozia, 
instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 551 din 27.07.2016 privind acordarea titulaturii de 
muzeu de importanţă naţională  Muzeului Agriculturii Slobozia, precum și pentru 
aprobarea schimbării denumirii acestuia; 
 - Adresa nr. 858 din 24.08.2016 a Muzeului Naţional al Agriculturii; 
 - Raportul nr. 9098 din 11.10.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 9346 din 18.10.2016 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
 - Raportul nr. 9367 din 18.10.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
        - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și d), alin. (2) lit. c), alin. (5)  lit. (a) pct. 4 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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 - prevederile art.59, art. 61 și art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
        - prevederile art. 80 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 
29.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.I Titlul Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 25.09.2015 se 
modifică și va avea următorul cuprins: ”Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcţionare al Muzeului Naţional al Agriculturii”. 

 

Art.II Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 25.09.2015 se 
modifică după cum urmează: 
1. Articolul  7 alin. (2) lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 “ Biserica de lemn “Sf. Nicolae”, B-dul Matei Basarab nr. 10, Slobozia ”. 
2. Articolul  10 alin. (2) lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 “ organizează, prezidează şi desemnează secretarul (care nu are drept de vot) al 
Consiliului de Administraţie ”. 
3. Articolul  13 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“ Componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea: 
           Preşedinte:  - manager 
   Membri:   - şef Serviciu Patrimoniu 
         - şef Serviciu Financiar 
      - reprezentant desemnat de Consiliul Judeţean Ialomiţa 
     - reprezentant desemnat de Consiliul Judeţean Ialomiţa 
  Secretar:  desemnat de președinte, fără drept de vot.”. 
 4. Articolul  16 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“ Componenţa Consiliului Știinţific este stabilită prin decizia managerului şi va fi  
următoarea: 

          Preşedinte:  - manager 
  Membrii  - şef Serviciu Patrimoniu 
         - şef Serviciu Financiar 
      - bibliotecar 
         - muzeograf 
      - conservator 
 Secretar:   - muzeograf 
 Membri supleanţi: 
     - muzeograf 
     - muzeograf 
     - muzeograf 
     - muzeograf.”. 
5. Articolul 27 se abrogă. 
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 Art.III În cuprinsul Regulamentului de Organizare și Funcţionare sintagma 
”Muzeul Agriculturii Slobozia” se înlocuiește cu sintagma ”Muzeul Naţional al 
Agriculturii”. 
 
 Art.IV Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 

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

comunica, spre ducere la îndeplinire, Muzeului Naţional al Agriculturii, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
 PREŞEDINTE, 

 
Victor MORARU 

 
 
 
 

       Contrasemnează, 
                        Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                                                                       Adrian-Robert IONESCU 
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