ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, prin reorganizarea
Oficiului de Consultanţă Agricolă Judeţean Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.1207 din 18.02.2010 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa
Examinând:
- Raportul nr.1146 din 17.02.2010 al Direcţiei Buget Finanţe;
- Raportul nr.1357 din 24.02.2010 al Comisiei economico-financiare, protecţia
mediului şi turism;
- Raportul nr. 1343 din 24.02.2010 al Comisiei juridice şi de disciplină;
În conformitate cu:
- prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii
publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional –
anexa nr. 1, poziţia 63;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1609/2009 privind înfiinţarea camerelor
agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă
judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;
- prevederile Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile Ordinului nr. 69/2008 privind aprobarea structurii serviciilor
specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de
Consultanţă Agricolă şi ale unităţilor subordonate acesteia, cuantumului tarifelor şi
modalităţilor de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2008,
- prevederile art. 91 alin.(1) lit. a) şi f), alin.(2) lit. b), c) şi e), alin.(5) lit. a)
pct.14 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 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,
HOTĂRĂŞTE
Art.1(1) Începând cu data de 01.03.2010 se înfiinţează Camera Agricolă
Judeţeană Ialomiţa, prin reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă
Ialomiţa, care se desfiinţează.

(2) Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa este instituţie publică descentralizată
de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean
Ialomiţa şi coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă
Agricolă.
(3) Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa are capacitate juridică deplină şi
patrimoniu propriu, fiind subiect juridic de drept fiscal, titular a unui cod de
înregistrare fiscală şi al conturilor deschise la Trezoreria municipiului Slobozia.
(4) În raporturile juridice cu orice persoană fizică sau juridică va înscrie în antet
şi stampila proprie următoarea menţiune: “Consiliul Judeţean Ialomiţa - Camera
Agricolă Judeţeană Ialomiţa “.
Art.2 Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa are sediul în municipiul Slobozia,
b-dul Chimiei, nr. 19, judeţul Ialomiţa (sediul “Casei Agronomului Ialomiţa”).
Art.3(1) Patrimoniul Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa este alcătuit din
totalitatea bunurilor preluate în condiţiile H.G. nr. 1609/2009, pe baza bilanţului
contabil încheiat la 31 decembrie 2009.
(2) Bunurile ce formează patrimoniul Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa
urmează regimul juridic specific domeniului privat al judeţului Ialomiţa şi îşi păstrează
destinaţia şi funcţionalitatea avute în momentul preluării.
Art.4(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Camerei Agricole
Judeţene Ialomiţa se asigură din subvenţii de la bugetul de stat şi din veniturile
proprii ale acesteia. Subvenţiile de la bugetul de stat se asigură prin transferuri de la
bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale, şi sunt aprobate anual prin legea bugetului de stat ca anexă la
bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, repartizate pe judeţe.
(2) Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa are buget anual de venituri şi
cheltuieli; proiectul de buget este întocmit de directorul Camerei şi se aprobă de
Consiliul Judeţean Ialomiţa odată cu bugetul judeţului Ialomiţa.
(3) Directorul Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa are calitatea de ordonator
terţiar de credite, calitate în care îi incumbă toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
Art.5(1) Personalul Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa se constituie din
personalul transferat conform protocolului încheiat cu Oficiul Judeţean de Consultanţă
Agricolă Ialomiţa.
(2) Încadrarea personalului transferat la Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa
se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile funcţionarilor publici şi cu
respectarea prevederilor Legii nr. 329/2009, în funcţiile prevăzute în statul de funcţiianexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
(3) Consiliul Judeţean Ialomiţa, prin intermediul compartimentului de
specialitate, va întreprinde măsurile legale pentru obţinerea avizului Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici necesar încadrării personalului pe bază de contract
individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Art. 6(1) Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa este condusă de un director,
ajutat de un director adjunct.
(2) Organigrama Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa este prevăzută în anexa
nr. 3 la prezenta hotărâre.
(3) Până la organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de director şi
director adjunct, conducerea Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa va fi asigurată de
către :
- domnul Valeriu JIMBLARU - director;
- domnul Florin BĂILĂ
- director adjunct.
(4) Eventualele litigii de muncă având ca obiect încadrarea pe posturile de
conducere preexistente înfiinţării Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, în care se
află sau se vor afla persoanele nominalizate la alineatul 3), sunt şi rămân în sarcina
reclamanţilor, fără angajarea răspunderii de natură patrimonială sau de autoritate
administrativă a Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a Camerei Agricole Judeţene
Ialomiţa.
(5) Prevederile alineatului 4) se aplică, în egală măsură, oricărui funcţionar
public transferat la Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa.
Art.7 Activitatea Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa se desfăşoară în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, prevăzut în
anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.8(1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare, Organigrama şi
Statul de funcţii, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Se aprobă structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile
proprii ale Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumul tarifelor acestora pentru
anul 2010 şi modalităţile de utilizare a fondurilor, potrivit anexei nr. 4, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 Se împuterniceşte domnul Vasile Silvian CIUPERCĂ, preşedintele
Consiliului Judeţean Ialomiţa, să semneze protocolul de predare-preluare încheiat între
Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Ialomiţa şi Consiliul Judeţean Ialomiţa,
protocol prin care se stabileşte numărul de posturi, precum şi toate drepturile şi
obligaţiile, până la data de 01.03.2010.
Art.10 Se împuterniceşte domnul Valeriu JIMBLARU să îndeplinească toate
formalităţile legale rezultate din prezenta hotărâre.
Art.11 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare
Organizare, spre aducere la îndeplinire, Direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului
Consiliului Judeţean Ialomiţa, Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa şi Agenţiei
Naţionale de Consultanţă Agricolă.

Art.12 Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa
şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare.
PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Nr.15
Adoptată la Slobozia
Astăzi 26.02.2010

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Constantin STOENESCU

