
ROMÂNIA                                                                                                                  PROIECT 

JUDEŢUL GORJ                                                                                              Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                  Secretar al judeţului,     

                                                                                                                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                                                                                                                     

                                                                                                                     

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale 

Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 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 buget-finanţe; 

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

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

 - 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; 

 -  Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

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

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

- Prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/13.08.2010 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 Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu nr. 995/2017, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 8348/2017; 

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 Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, 

conform Anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexa nr. 20 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 Ansamblului Artistic 

Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu. 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

          COSMIN-MIHAI POPESCU                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                       CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

Nr._____ 

Adoptată în şedinţa din _______________2017 

Cu un număr de __________voturi  

Din totalul numărului de consilieri  



  STAT  DE  FUNCŢII

de conducere de execuţie

1. CONDUCERE

Manager                        S

Director adjunct (artistic)         S

Director adjunct (economic)         S

2. SECŢIA ORCHESTRĂ

Şef secţie S

Solist instrumentist I S

Instrumentist debutant

Concert maestru I M

Instrumentist I M

Instrumentist I M

Instrumentist I M

Instrumentist I M

Instrumentist I M

2.1.
ATELIER INSTRUMENTIŞTI 

VIOARĂ

Şef atelier                              S

Solist instrumentist  I S

Solist concertist I S

Corepetitor II S

Acompaniator II S

Concert maestru I M

2.2.
ATELIER SUFLĂTORI-

ACOMPANIAMENT

Şef atelier                             S

Solist instrumentist  I S

Solist instrumentist  I S

Instrumentist I M

Instrumentist I M

Instrumentist I M

3.
SECŢIA SPECTACOLE-SOLIŞTI 

VOCALI

Solist vocal I S

Solist vocal I S

Solist vocal II S

Referent literar-artistic I SSD

Solist vocal I M

Solist vocal I M

Solist vocal I M

Solist vocal I M

Solist vocal I M

4. SECŢIA BALET

          ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST ,,DOINA GORJULUI" TÂRGU-JIU
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de conducere de execuţie

Funcţia contractuală
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Şef secţie S

Solist balet I S

Solist balet I S

Solist balet I S

Solist balet I S

Solist balet I S

Solist balet II S

Solist balet II S

Solist balet II S

Solist balet I M

Solist balet I M

Solist balet I M

Solist balet I M

Solist balet I M

Solist balet I M

Solist balet I M

Solist balet I M

Solist balet debutant M

Solist balet debutant M

4.1.
COMPARTIMENT COREGRAFIE 

ȘI PREGĂTIRE FIZICĂ

Solist balet I S

Solist balet I S

Solist balet I S

Solist balet II S

Solist balet II S

Maestru corepetitor  I S

Regizor scenă I M

5.
ATELIER ADMINISTRARE 

RESURSE ŞI SALARIZARE

Șef atelier S

Referent de specialitate II S

Inspector de specialitate I S

Referent IA M

Garderobier I M

Referent I M

6. COMPARTIMENT TEHNIC

Operator sunet I M

Operator lumini I M

Referent I A M

Mânuitor-montator decor I M

Şofer I M

Lăcătuş-montator I M
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7.

COMPARTIMENTUL 

PROGRAME ŞI ACHIZIŢII 

PUBLICE

Inspector de specialitate I S

8.
COMPARTIMENTUL 

FINANCIAR-CONTABILITATE

Economist I S

Economist I S

9. COMPARTIMENTUL JURIDIC

consilier juridic II* S

Număr posturi

Funcţia 
Total

Nr. total de funcţii contractuale de 

conducere
8

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 67

Nr.total de functii din institutie 75

Nr.total de posturi potrivit art.II alin.(2) din

O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 273/2006 privind

finanțele publice locale, precum și pentru

stabilirea unor măsuri financiare, cu

modificările și completările ulterioare

75

PREȘEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU

*
Postul de consilier juridic, gradul profesional II din cadrul Compartimentului juridic, rezultat prin transformarea postului de consilier juridic,

gradul profesional IA.

NOTĂ:

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

CONTRSEMNEAZĂ,
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JUDEŢUL GORJ                                                                                                    

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                              

                                                           

                                                              

                                                                       

                                          

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 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 …”. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu este instituţie publică de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Judeţean Gorj, care desfăşoară activităţi de promovare pe plan local şi naţional a 

valorilor artistice şi tradiţionale specifice zonei, în conformitate cu Agenda Culturală proprie, prin 

organizarea şi susţinerea de spectacole, turnee, prin prestări de servicii culturale, precum şi activităţi de 

impresariere a propriilor producţii artistice. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu 

funcţionează cu personal artistic, tehnic şi administrativ, care este angajat, de regulă, pe bază de contract 

individual de muncă şi are o structură organizatorică care totalizează 75 posturi.  

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

funcţii al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 59/2010 - Anexa nr. 20, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Faţă de structura organizatorică şi statul de funcţii anterior aprobate, se propune autorităţii 

deliberative, potrivit competenţei stabilite de Legea nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare, transformarea postului vacant de consilier juridic, gradul profesional IA din cadrului 

Compartimentului juridic într-un post de nivel inferior, respectiv consilier juridic, gradul profesional II, în 

vederea ocupării prin concurs organizat în condițiile legii. 

Stabilirea unui nivel inferior al postului creează premise favorabile ocupării acestuia prin concurs, 

permițând participarea persoanelor cu o vechime redusă în specialitatea studiilor, asigurându-se totodată și o 

reducere a cheltuielilor privind salarizarea.    

Modificarea propusă  este evidențiată în statul de funcții propus spre aprobare și se realizează cu 

încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate şi fondurile bugetare anuale alocate.  

  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 autorității deliberative, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Ansamblului 

Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu.  

                                                      

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare 

și funcționare ale Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu 

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

al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, instituție publică de cultură de interes județean, 

aprobat prin Hotărârea nr. 59/2010 - Anexa nr. 20, cu modificările şi completările ulterioare. 

Temeiul legal al aprobării modificărilor propuse este asigurat de: 

- 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, 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, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, președintele ,,...întocmeşte şi propune spre 

aprobare consiliului judeţean..., organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare și funcţionare ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean …; 

-  prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 

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

- prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare. 

Faţă de structura organizatorică şi statul de funcţii anterior aprobate, se propune autorităţii deliberative, în 

temeiul dispozițiilor legale anterior invocate, modificarea Statului de  funcţii al Ansamblului Artistic Profesionist 

„Doina Gorjului” Târgu-Jiu, prin transformarea postului vacant de consilier juridic, gradul profesional IA din 

cadrul Compartimentului juridic într-un post de nivel inferior, respectiv consilier juridic, gradul profesional II, în 

vederea ocupării prin concurs organizat în condițiile legii. 

  Stabilirea unui nivel inferior al postului creează premise favorabile ocupării acestuia prin concurs, 

permițând participarea persoanelor cu o vechime redusă în specialitatea studiilor, asigurându-se totodată și o 

reducere a cheltuielilor privind salarizarea.    

Modificarea propusă  este evidențiată în statul de funcții propus spre aprobare și se realizează cu încadrarea 

în numărul maxim de posturi aprobate şi fondurile bugetare anuale alocate.  

  Față de cele expuse, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale și propunem adoptarea Proiectului de 

hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu,  în 

forma prezentată.  

  

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST 

,,DOINA GORJULUI” TÂRGU-JIU 

                    Direcția tehnico-economică, 

dezvoltare regională și relații externe, 

Director executiv, 

Stricescu Daniela 

 

Manager, 

                             Porumbel Gheorghe  

Direcția juridică 

și dezvoltarea capacității administrative, 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

 

Serviciul resurse umane, 

managementul funcției publice, IT, 

Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia 
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