
                           
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice  
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru instituţiile de interes judeţean, 
aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean  Ialomiţa 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.1714 din 15.03.2011 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 
 - Anexa nr.11 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6 din 14.02.2011 
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe  anul 2011, 
 Examinând: 
 - Raportul  nr. 1603 din 11.03.2011 al Direcţiei Buget Finanţe ; 
 - Raportul nr. 1811 din 18.03.2011 al Comisiei juridice şi de  disciplină; 
 - Raportul nr. 1804 din 18.03.2011 al Comisiei economico-financiare, protecţia 
mediului şi turism; 
 - Raportul nr. 1790 din 18.03.2011 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, 
colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe; 
 - Raportul nr. 1774 din 17.03.2011 al Comisiei pentru învăţământ, muncă, 
sănătate, familie şi asistenţă socială, 
 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 hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 07.09.2010 
modificarea Organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa; 
 - prevederile hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 15  din 26.02.2010 
înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, prin reorganizarea Oficiului de 
Consultanţă Agricolă Judeţean Ialomiţa;   
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 459/05.05.2010 pentru aprobarea 
standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor 
normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul 
care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară; 
 - prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice;  
 - prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului 
plătit din fonduri publice, 

          R O M Â N I A 
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  



 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 Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi funcţiile publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2011, potrivit 
anexelor nr. 1a şi 1b, la prezenta hotărâre. 

 
 Art.2(1) Se aprobă organigrama şi statul de funcţii, pe anul 2011, pentru 
instituţiile publice de interes judeţean de sub autoritatea Consiliului Judeţean  
Ialomiţa, potrivit anexelor nr. 2a-2b, 3a-3b, 4a-4b, 5a-5b, 6a-6b, 7a-7b, 8a-8b, 9a-9b şi 
10a-10b la prezenta hotărâre. 
 (2) Pentru Centrul de Asistenţă Medico - Socială Fierbinţi Târg, statul de funcţii 
intră în vigoare în semestrul II al anului 2011, personalul urmând a fi încadrat 
progresiv pe funcţiile aprobate, în raport de numărul de paturi ocupate. 
 
 Art.3 Anexele nr. 1a-10a şi 1b-10b fac parte integrantă din prezenta hotărâre  
 
 Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către 
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, de direcţiile de specialitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi de instituţiile 
publice cărora li se adresează. 
 
 Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
 Art.6  Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 
comunica direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, instituţiilor publice nominalizate în anexele prezentei hotărâri şi 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE   
  

          Vasile Silvian CIUPERCĂ             Contrasemnează 
         Secretarul judeţului Ialomiţa, 

   Constantin STOENESCU 
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