
 

 

                           
  

H O T Ă R Â R E  
privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate  

din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa  
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr.8298 din 15.11.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, 
   Examinând: 

 - Art.1 şi anexa 1b din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 22 din 
28.04.2010 privind aprobarea organigramei, funcţiilor publice şi statului de funcţii din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru instituţiile publice de interes judeţean, aflate sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

- Raportul  nr.7213 din 14.10.2010 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr.8711 din 29.11.2010 al Comisiei economico-financiare, protecţia 
mediului şi turism; 
 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 privind Statutul funcţionarilor publici nr. 188/1999, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului nr. 1932/2009 privind aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 
 - prevederile Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, 
 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 Statul de funcţii al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin art. 1 şi anexa 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa          
nr.22 din 28.04.2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, după cum 
urmează : 

 R O M Â N I A 
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 



 

 a) la nr. crt. 22, funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional 
principal, treapta 1 de salarizare, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, treapta 3 de salarizare; 
 b) la nr. crt. 23, funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional 
principal, treapta 1 de salarizare, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, treapta 3 de salarizare; 
 c) la nr. crt. 28, funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional 
superior, treapta 1 de salarizare, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, treapta 1 de salarizare; 
 d) la nr. crt. 41, funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional 
superior, treapta 1 de salarizare, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, treapta 1 de salarizare; 
 e) la nr. crt. 44, funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional 
superior, treapta 1 de salarizare, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, treapta 1 de salarizare. 
 f) la nr. crt. 39, funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, treapta 3 de salarizare, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional 
superior, treapta 1 de salarizare. 
 
  Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.  
  

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi de Direcţia Buget Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa.  
  

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare 
Organizare, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa şi în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa. 

 
                PREŞEDINTE,                                        

          Contrasemnează, 
        Vasile Silvian CIUPERCĂ      Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                      Constantin STOENESCU 
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