
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 198/2021 
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 

 nr. 91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui                                                 

nr. 16598/12.11.2021; 
- adresa Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad nr. 1666/11.11.2021; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 16600/12.11.2021; 
- 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 art. 191 alin. (1) lit. a), alin. (2)                                 

lit. a) coroborate cu cele ale art. 554 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 3 alin. (1) și art. 31 alin. (4) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 41 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-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, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (2) din 
anexa nr. 2 la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 62/2015 de aprobare a 
Regulamentului privind criteriile și modul de evaluare a performanțelor individuale anuale și 
Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat următoare a personalului contractual încadrat în aparatul de specialitate 
al consiliului județean, precum și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului 
Județean Vaslui; 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 91/2021 privind aprobarea modificării 
organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” 
Bârlad; 

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  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. – (1) Se aprobă transformarea unui post de muncitor din activitatea 
specifică instituțiilor de spectacole (cabinier – bărbați), treapta profesională II în muncitor 
din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (cabinier – bărbați), treapta 
profesională I la Compartimentul Producție, în vederea promovării persoanei care a susținut 
și a promovat examenul de promovare. 

 



 
(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 91/2021 privind 

aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului 
“Victor Ion Popa” Bârlad, poziția nr. 50 se modifică la coloana 5 “grad/treaptă”, care va avea 
următorul cuprins: ”I”. 

Art.2. – (1) Se aprobă transformarea unui post de muncitor din activitatea 
specifică instituțiilor de spectacole (cabinier – femei), treapta profesională II în muncitor 
din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (cabinier – femei), treapta profesională 
I la Compartimentul Producție, în vederea promovării persoanei care a susținut și a promovat 
examenul de promovare. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 91/2021 privind 
aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului 
“Victor Ion Popa” Bârlad, poziția nr. 51 se modifică la coloana 5 “grad/treaptă”, care va avea 
următorul cuprins: ”I”. 

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Teatrului 
“Victor Ion Popa” Bârlad. 

Art.4. – Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 91/2021 privind 
aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului 
“Victor Ion Popa” Bârlad, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului–Județul Vaslui, privind 
aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 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 al Județului. 

 
         Vaslui, 26 noiembrie 2021 

 
    
                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu  

                                               
 

 
                                                                       Contrasemnează, 

                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
                                                                        Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  33 voturi  “pentru”,    
           0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 

 



 
                                                           Anexa 
                                                                                     la Hotărârea nr. 198/2021 
    

                Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 91/2021 
 
 

STAT  DE  FUNCŢII 
al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad  

 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea compartimentului şi funcţiei 
Nr. 

posturi 
Nivel 
studii 

Grad/treaptă 

CONDUCEREA TEATRULUI – 2 

1 Director – manager  1 S           II 
2 Contabil  sef 1 S II 

COMPARTIMENT ARTISTIC - 25 

3 Regizor artistic 1 S II 

4 Scenograf 1 S I 

5 Scenograf 1 S DEB. 

6 Regizor artistic 1 S II 
7-15 Actor 9 S IA 
16-20 Actor 5 S I 
21-26 Actor 6 S II 

27 Secretar literar  1 S I 
COMPARTIMENT PRODUCŢIE - 25 

28 Şef secţie 1 S II 
29 Regizor tehnic 1 M I 

30-31 
Muncitor din activitatea specifică 
instituţiilor de spectacole (Tâmplar) 2 M/G I 

32 Sufleor teatru  1  I 
33 Artist plastic 1  I 
34 Peruchier  1 M/G I 
35 Supraveghetor sală 1   
36 Controlor bilete 1   
37 Garderobier 1   
38 Plasator sală 1   

39 
Muncitor din activitatea specifică 
instituţiilor de spectacole 
(Electrician) 

1 M/G I 

40-44 
Muncitor din activitatea specifică 
instituţiilor de spectacole 
(Mânuitor – montator decor)  

5  I 

45-46 
Muncitor din activitatea specifică 
instituţiilor de spectacole 
(Croitor) 

2 M/G I 

47 
Muncitor din activitatea specifică 
instituţiilor de spectacole 
(Electroacustician) 

1 M/G I 



48 Şef formaţie muncitori 1  II 

49 
Muncitor din activitatea specifică 
instituţiilor de spectacole 
(Mecanic întreţinere) 

1 M/G I 

50 
Muncitor din activitatea specifică 
instituţiilor de spectacole 
(Cabinier – bărbaţi) 

1 M/G I 

51 
Muncitor din activitatea specifică 
instituţiilor de spectacole 
(Cabinier – femei) 

1 M/G I 

52 Recuziter  1 M/G I 
CONSILIER JURIDIC – ACHIZIŢII PUBLICE - 1 

53 Consilier juridic  1 S IA 

SERVICIUL FINANCIAR – CONTABILITATE ŞI ADMINISTRATIV - 12 

54 Referent de specialitate 1 S I 
55 Economist  1 S IA 
56 Contabil 1 M IA 
57 Referent  1 M IA 
58 Magaziner 1 M/G  
59 Secretar dactilograf  1 M IA 
60 Pompier 1 M/G  
61 Paznic 1 M/G  

62-63 Portar 2 M/G  
64 Îngrijitor 1 MG  
65 Şofer 1 M/G I 

 


