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Nr.3486/02.03.2023 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.62 
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, cu modificările ulterioare 

 
 

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

nr.3486/02.03.2023; 
- adresa Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad nr.348/27.02.2023; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.3500/02.03.2023; 
- 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) 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; 

  - 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, 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  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.I. – (1) Se aprobă transformarea a trei posturi de execuție vacante, de actor, 
gradul profesional II în actor, gradul profesional debutant la Compartimentul Artistic. 

(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, cu modificările ulterioare, pozițiile nr.22, nr. 23 și nr.24 coloana 5 –
”gradul/treapta profesională” se modifică și vor avea următorul cuprins: “DEB.”. 

(3) 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, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face 
parte din prezenta hotărâre. 



 
 
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, Instituției 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 - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 

 
 

Vaslui, ___________2023 
 
 
 

      p.PREŞEDINTE 
     VICEPREȘEDINTE, 
  Ciprian – Ionuț Trifan 
 

 

                                                                     Avizat pentru legalitate: 
            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                      Diana-Elena Ursulescu 

 

 

 

 

                                                                             Direcția  Administrație Publică, 
  Am luat la cunoștință de acest înscris oficial  

                                                                și îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
                                                                                       Director executiv, 
                                                                                        Mihaela Dragomir 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
        este necesar votul majorității simple. 

 



                                                           Anexa  
                                                                                        la Hotărârea nr. ____/2023 
                                                     (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 
16-21 Actor 6 S I 
22-24 Actor 3 S DEB. 
25-26 Actor 2 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 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr.3486/02.03.2023 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre 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, cu 
modificările ulterioare 

 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
Proiectul de hotărâre 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, cu modificările ulterioare, 
este elaborat la solicitarea conducerii instituției, conform adresei nr.348/27.02.2023 
înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr.3320/28.02.2023, și în temeiul prevederilor  
art.173 alin.(2) lit.c) coroborate cu cele ale art. 191 alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Prin adresa sus-menționată, managerul instituției propune modificarea gradului 
profesional al unui număr de trei posturi din statul de funcții, prin transformarea posturilor de 
actor, gradul profesional II în actor, gradul profesional DEB la Compartimentul Artistic, regăsite 
la pozițiile nr.22, nr.23 și nr.24 în statul de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor 
Ion Popa” Bârlad aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.91/2021. 

Aceste transformări propuse dau oportunitate participării tinerilor absolvenți, ținând cont 
că instituția are o reală nevoie de actori foarte tineri. 

II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: Transformarea funcțiilor în regim 

contractual de execuție de la pozițiile nr.22, nr.23 și nr.24 din statul de funcții nu are un 
impact financiar asupra bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pentru anul 2023, 
întrucât se diminuează cheltuielile de personal. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: 
La data intrării în vigoare a hotărârii ce urmează a fi adoptată, 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, cu modificările ulterioare, se 
modifică. Totodată, anexa amintită se va înlocui cu anexa care face parte din prezentul proiect 
hotărâre. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu este 
cazul. 

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: 
nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate: 

După adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului-Județul Vaslui în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad și Serviciului 
Managementul Resurselor Umane în vederea aducerii la îndeplinire. 

Totodată, această hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial 
Local”. 



 
VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună 

inițierea Proiectului de hotărâre 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, cu modificările ulterioare, 
care a fost elaborat cu sprijinul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, în 
vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 

 
 
 
 

 
                            p.PREŞEDINTE 
                          VICEPREȘEDINTE, 
                       Ciprian – Ionuț Trifan 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Serviciul Managementul Resurselor Umane 
Nr.3500/02.03.2023 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 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, cu modificările ulterioare 
 
 

 
În conformitate cu prevederile art.182 alin. (4) coroborate cu art.136 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul 
Managementul Resurselor Umane, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre 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, cu 
modificările ulterioare, constatând următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/organizare și funcționare instituții publice 
de interes județean/modificare stat de funcții/transformare posturi; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: Transformarea funcțiilor în regim contractual de 
execuție de la pozițiile nr.22, nr.23 și nr.24 din statul de funcții nu are un impact financiar asupra 
bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pentru anul 2023, întrucât se diminuează cheltuielile de 
personal. 

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile 
naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.) și terțiară (hotărâri 
ale consiliului județean) în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul 
proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.c) 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; 
   - 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, cu modificările 
ulterioare; 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: 
La data intrării în vigoare a prezentei, 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, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care 
face parte din prezenta hotărâre. 

Ținând seama de constatările de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre este fundamentat, din 
punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și 
competențele specifice acestui compartiment.  

Propunem analizarea și supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în prima ședință ordinară a 
Consiliului Județean Vaslui. 

 
 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat/Verificat – Ramona-Alina CIOBANU  Șef serviciu    02.03.2023 

 
 

Întocmit  – Corina BENCHEA  Consilier    02.03.2023 
 

 

 
 

 








