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PRE$EDINTE Nn 8942 din 12.12.2013

EXPUNERE DE MOTIW
la proiectul de hotdrdre privind modificarea anexei nr. 2 la Hofirhrea

Consiliului Judelean lolomila nr. 31/29,05.2013 privind aprobarea organigramei, statulai
defunclii Sifuncliilor publice din cadrul aparatului de specialitute al

Consiliului Judelean fabmila, cu modiftcdrile Ei completdrile ulterioare

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii propunem modificarea anexei nr. 2 la
Hotdrdrea Consiliului Jude[ean lalomila nr. 31/29.05.2013 privind aprobarea organigramei,
statului de funclii Si funcliilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judelean lalomila, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare.

Prin referatele nr. B8I0 din 09.12.2013 Si 8890 din 11.12.2013 Direclia Achizilii qi
Patrimoniu ;i Direclia Buget Finan{e din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judelean lalomila solicitd transformarea unor posturi urmarea vacantdrii acestora.

Solicitarea este motivatd atdt de necesitatea acoperirii volumului ;i complexitdlii
atribu[iilor prin asigurarea resurselor umane cu o calificare specfficd, cdt ;i de creSterea
atractivitdlii tn scopul ocupdrii posturilor conform legislaliei tn vigoare, avdnd astfel
posibilitatea credrii ;i denoltdrii unui corp de funclionari publici profesionist, fapt ce
presupune atragerea de candidali tineri ;i motiva{i tn dezvoltarea capacitd{ilor profesionale,
/drd a modifica numdrul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate.

In acest context se propune modfficarea statului de funclii al aparatului de specialitate
al Consiliului Judelean lalomila, dupd cum urmeazd:

a) postul de la pozi[ia 57 din statul de funclii (ID post 274350), de consilier, clasa I,
grad profesional superior, se transformd tn consilier, clasa I, grad profesional asistent, tn
c adrul Dir e cliei Buget F inan! e, C ompart imentul Informatic d ;

b) postul de Ia pozilia I IB din statul de functrii (D post 274393), de consilier juridic,
clasa I, grad profesional principal, se transformd in consilier juridic, clasa I, grad profesional
debutant, tn cadrul Direcliei Achizilii ;i Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu Public ;i
Privat.

Transformarea funcliilor publice sus-menlionate este suslinutd de cadrul legislativ in
vigoare, respectiv prevederile Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 'unitard a
personalului pldtit din fonduri publice, ale Legii nr. 283/201I privind aprobarea Ordonanlei
de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. I1 din Ordonanla de urgenld a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mdsuri financiare in domeniul bugetar,
precum Si alte mdsuri tn domeniul cheltuielilor publice, ale Ordonanlei de urgenld a
Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea Si completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanlele publice locale, precum Si pentru stabilirea unor mdsuri financiare, dispoziyiile
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Capitolului I din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind
stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar tn anul 2013, prorogarea unor termene
din acte normative, precum Si unele mdsuri fiscal-bugetare Si prevederile Ordonanlei de
urgenld a Guvernului Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului pldtit din
fonduri publice in anul 2014, cu tncadrarea tnfondurile bugetare pentru anul carent aprobate
prin Hotdrdrea Consiliului Judelean lalomila nr. 26 din 03.04.2013 privind aprobarea
bugetului general al judelutui lalomila, pe anul 2013, cu modificdrile ;i completdrile
ulterioare.

in conformitate cu dispoziliile art. 9I alin. (I) lit. a) Si alin. (2) tit. c) din Legea
administraliei publice locale nr. 215/2001, republicatd, cu modificdrile Si completdrile
ulterioare, printre atribuliile consiliul judelean se regdseSte Si aprobarea organigramei qi a
statului de funclii al aparatului de specialitate.

Avdnd in vedere cd sunt tndeplinite condi|iile de legalitate Si de oportunitate, propun
Consiliului Judelean Ialomila adoptarea hotdrdrii informa Si conlinutul prezentate tn proiect.


