
 

ROMÂNIA                                                                                                                                       PROIECT 

JUDEŢUL GORJ                                                                                                                  Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                       Secretar al judeţului,     

                                                                                                                                     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                                                                                                                     

                                                                                          

 

                            

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Statului de funcţii al  Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu 

 

 

 Consiliul Judeţean Gorj, 

 Având în vedere: 

-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

-  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

 -  Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

 -  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

 -  Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 

 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale; 

- Prevederile Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale; 

 - Prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2), lit. c) şi art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea administraţiei publice 

locale  nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 pentru modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi 

regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi ale 

instituţiilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în vederea aplicării dispoziţiilor Ordonanţei nr. 

63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Solicitarea Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu nr. 4028/2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

12425/2018; 

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

(r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

   

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1. Se modifică Statul de funcţii al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexa nr. 23 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare, se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre. 

    Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducătorul Şcolii Populare de Artă Târgu-

Jiu. 

 

 

                        PREŞEDINTE,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

            COSMIN-MIHAI POPESCU                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                              CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

Nr._____ 

Adoptată în şedinţa din _______________2018 

Cu un număr de __________voturi  

Din numărul consilierilor prezenți 



1. CONDUCERE Manager S

2. SERVICIUL INSTRUIRE Şef serviciu S

2.1. COMPARTIMENTUL DE

INSTRUIRE ŞI FORMARE

CONTINUĂ DE INTERES

COMUNITAR

expert (instrumente de suflat) I S

expert (canto muzică populară) II S

expert (orgă)  I S

expert (balet-dans modern) II S

expert (pictură) - 0,5 post II S

expert (canto muzică populară) I S

expert (canto muzică populară)  II S

expert (artă decorativă)  I S

expert (datini şi obiceiuri) II S

instructor (vioară) I M

instructor (dans modern) I M

instructor (datini şi obiceiuri) I M

instructor (ţesături) I M

instructor (pictură) - 0,5 post I M

muncitor calificat (ţesături) I M

2.2. COMPARTIMENT PERSONAL DE 

INSTRUIRE AUXILIAR

expert (acordeon) I S

expert  (corepetitor) I S

referent  (corepetitor) IA M

3. SERVICIUL ACTIVITĂȚI 

CULTURAL-ARTISTICE 

Şef serviciu S

3.1. COMPARTIMENTUL PROGRAME, 

MARKETING ŞI IMPRESARIAT

impresar artistic IA S

documentarist I S

inspector de specialitate (resurse 

extrabugetare și proiecte)

IA S

consultant artistic II S

referent (fotograf) IA M

                                             Anexa 

de conducere de execuţie

Nr. 

crt.
STRUCTURA

Funcţia contractuală
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ROMÂNIA                                                                                                                  la Hotărârea nr. ______/_______

JUDEŢUL GORJ                                                                                          

CONSILIUL JUDEȚEAN

AL ȘCOLII POPULARE DE ARTĂ TÂRGU-JIU

N
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STAT DE FUNCŢII



regizor scenă III M

3.2. SECŢIA TEATRUL DE PĂPUŞI

 actor (mânuitor păpuşi- marionete)  I S

 actor mânuitor păpuşi I M

 actor mânuitor păpuşi I M

 actor mânuitor păpuşi III M

4. Contabil şef S

4.1. COMPARTIMENTUL FINANCIAR-

CONTABILITATE, RESURSE

UMANE ŞI ADMINISTRATIV

inspector de specialitate IA S

inspector de specialitate IA S

inspector de specialitate IA S

şofer I M

muncitor calificat I M

îngrijitor G/M

4.2. COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII

PUBLICE, IT ŞI RELAŢII PUBLICE

inspector de specialitate  IA S

inspector de specialitate IA S

inspector de specialitate I S

Total

4

36

40

PREȘEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU

Pentru secţiile externe și sediul central al Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu şi activităţile culturale specifice, orele alocate pregătirii cursanţilor,

realizării programelor de revitalizare a meşteşugurilor tradiţionale şi prestării de servicii cultural-artistice diverse pentru comunitate, se

repartizează astfel:  1600 ore/săptămână - instructor debutant (studii medii); 400 ore/săptămână - muncitor calificat.

             Funcţii                                        Număr posturi

Nr. total de funcţii contractuale de conducere

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie

Nr. total de funcţii din instituţie

NOTA: 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR AL JUDEȚULUI,



ROMÂNIA                                                                                                                       

JUDEŢUL GORJ                                                                                                    

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                              

                                                           

                                                              

                                                                                                                

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al 

Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu 

 

 

          Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, „consiliul judeţean 

aprobă …. organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes judeţean …”. 

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu este o instituţie publică de cultură, înfiinţată în subordinea 

Consiliului Judeţean Gorj, ce desfăşoară activităţi de educaţie permanentă şi formare continuă de interes 

comunitar, în afara sistemelor formale de educaţie, în domeniul artelor scenice şi vizuale, populare sau 

culte, în cel al meşteşugurilor tradiţionale, precum şi în alte domenii care să satisfacă cerinţele 

comunităţii. 

          Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu funcţionează într-o 

structură care totalizează un număr de 40 de posturi, la care se adaugă 2000 ore alocate realizării 

programelor de revitalizare a meșteșugurilor tradiționale și prestării de servicii culturale diverse pentru 

comunitate (1000 ore/săptămână experți - studii superioare, 600 ore/săptămână instructori - studii medii, 

400 ore/săptămână muncitori calificați).  

Prin Proiectul de hotărâre prezentat, se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea Statului 

de funcţii al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 

59/2010 - Anexa nr. 23, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Modificările supuse spre aprobare autorităţii deliberative, în temeiul dispozițiilor legale mai sus 

invocate, vizează modificarea numărului de ore repartizate pentru secțiile externe și activitățile 

sezoniere specifice Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu, prevăzute în Nota de subsol la statul de funcții, 

după cum urmează: 

 Pentru secțiile externe și sediul central al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, în vederea 

desfășurării activităților culturale specifice, orele alocate pregătirii cursanților, realizării programelor 

de revitalizare a meșteșugurilor tradiționale și prestării de servicii cultural-artistice diverse pentru 

comunitate se repartizează astfel: 1600 ore/săptămână - instructor debutant (studii medii), 400 

ore/săptămână - muncitor calificat. 

 Se menține astfel, numărul total de ore repartizate inițial, modificându-se doar nivelul funcțiilor 

pe care se realizează încadrarea personalului de instruire, respectiv din funcții de expert (studii 

superioare) - 1000 ore și instructor (studii medii) - 600 ore în funcții de nivel inferior - instructor 

debutant (studii medii) - 1600 ore. 

Măsura propusă se realizează în vederea asigurării continuității activităților specifice 

desfășurate de către personalul de instruire, precum și a celorlalte activități, cu încadrarea în fondurile 

bugetare anuale aprobate. 

 Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 104, alin. (2), lit. a) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările 

ulterioare, supun aprobării Consiliului Județean Gorj, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului 

de funcţii al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu.  

 

 

                                                            

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al 

Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu 

 

 

 Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea Statului de funcţii al Şcolii 

Populare de Artă Târgu-Jiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 - Anexa nr. 23, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu este o instituţie publică de cultură înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean 

Gorj, ca așezământ cultural, ce desfăşoară activităţi de educaţie permanentă şi formare continuă de interes comunitar, în afara 

sistemelor formale de educaţie, în domeniul artelor scenice şi vizuale, populare sau culte, în cel al meşteşugurilor tradiţionale, 

precum şi în alte domenii care să satisfacă cerinţele comunităţii. 

 Temeiul legal al aprobării statului de funcții, precum şi al modificărilor intervenite în structura acestuia îl constituie: 

- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 

(r1), cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora ,,consiliul judeţean aprobă …. organigrama, statul de funcţii şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean....; 
- Prevederile art. 104 alin. (1)  lit. a) şi alin. (2) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 

(r1), cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, președintele ,,întocmeşte şi propune spre aprobare consiliului 

judeţean organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean....”; 

- Prevederile art. 6. alin. (1) din  Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale, potrivit cărora, autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează 

aşezămintele culturale, instituţii publice, aprobă pentru acestea:   

   a) regulamentele de organizare şi funcţionare proprii;   

   b) numărul de posturi;   

   c) statul de funcţii;   

   d) bugetul de venituri şi cheltuieli.   
          Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu funcţionează într-o structură care totalizează 

un număr de 40 de posturi, la care se adaugă 2000 ore alocate realizării programelor de revitalizare a meșteșugurilor 

tradiționale și prestării de servicii culturale diverse pentru comunitate (1000 ore/săptămână experți - studii superioare, 600 

ore/săptămână instructori - studii medii, 400 ore/săptămână muncitori calificați).  

 Modificările supuse spre aprobare autorităţii deliberative, în temeiul dispozițiilor legale mai sus invocate, vizează 

modificarea numărului de ore repartizate pentru secțiile externe și activitățile sezoniere specifice Școlii Populare de Artă 

Târgu-Jiu, prevăzute în Nota de subsol la statul de funcții, după cum urmează: 

 Pentru secțiile externe și sediul central al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, în vederea desfășurării activităților 

culturale specifice, orele alocate pregătirii cursanților, realizării programelor de revitalizare a meșteșugurilor tradiționale și 

prestării de servicii cultural-artistice diverse pentru comunitate se repartizează astfel: 1600 ore/săptămână - instructor debutant 

(studii medii), 400 ore/săptămână - muncitor calificat. 

 Se menține astfel, numărul total de ore repartizate inițial, modificându-se doar nivelul funcțiilor pe care se realizează 

încadrarea personalului de instruire, respectiv din funcții de expert (studii superioare) - 1000 ore și instructor (studii medii) - 

600 ore în funcții de nivel inferior - instructor debutant (studii medii) - 1600 ore. 

Măsura propusă se realizează în vederea asigurării continuității activităților specifice desfășurate de către personalul 

de instruire, precum și a celorlalte activități, cu încadrarea în fondurile bugetare anuale aprobate. 

 Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale și propunem adoptarea Proiectului 

de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, în forma prezentată.    

                                                 

                                                   

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU-JIU 

Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

Administrative  și achiziții publice 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

 

Manager, 

Bratu Alexandru-Ciprian 

Serviciul resurse umane, managementul funcţiei 

publice și al unităților sanitare preluate 

Șef serviciu, 

 Slivilescu Lidia 
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