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HOTĂRÂREA  nr. 104 /2021 
pentru modificarea poziției nr.3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 

nr. 18/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din 
cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad, cu modificările ulterioare 

 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui consiliului județean nr.  9850  /  08.07.2021; 
- adresa nr. 1002/07.07.2021 a Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 9853/08.07.2021; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru 
protecție socială, protecție copii, învățământ, sănătate și familie, cultură, culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c)  și ale art. 554 alin. (1)-(3) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. III, Familia Ocupațională de Funcții Bugetare 
“Cultură”, Unități de Cultură, Capitolul I, Punctul II. Alte instituții de spectacole sau 
concerte, Litera b) Funcții de execuție și ale art. 31 alin. (2)-(4) și alin. (8); 

- Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau 
concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 41 alin. (1) și alin (2) și art. 45^1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 18/2021 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad, cu 
modificările ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  Consiliul Județean Vaslui 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

  
Art.I. – (1) Se aprobă transformarea unui post de regizor artistic, gradul profesional 

debutant în regizor artistic, gradul profesional II la Compartimentul Artistic, în vederea 
promovării persoanei care a susținut examenul de promovare în gradul profesional imediat 
superior.  

 



 
(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 18/2021 privind 

aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion 
Popa” Bârlad, cu modificările ulterioare, poziția nr.3, coloana 5 – ”gradul/treapta 
profesională” se modifică și va avea următorul cuprins: “II”. 

Art.II. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Teatrului “Victor 
Ion Popa” Bârlad. 

 Art.III. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, Teatrului 
“Victor Ion Popa” Bârlad, Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean și se publică pe pagina de internet http://www.cjvs.eu și 
în Monitorul Oficial Local. 
 

 
 

Vaslui, 19 iulie 2021 
 

                    
 
                     PREŞEDINTE,                 
                   Dumitru Buzatu                                      

          Contrasemnează: 
                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 ″pentru″  
       0 ″împotrivă″ și 2 ″abțineri″ 


