
ROMÂNIA                                                                                                           

JUDEŢUL GORJ                                                                                      

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                    

                                                                                                               

                                                                                            

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Statului de funcţii al  

Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”  

 

    

 Consiliul Judeţean Gorj, 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

 - Raportul de avizare al Comisiei juridice şi administrație publică; 

 - Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

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

 - Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), art. 191 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) și art. 554 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 - Prevederile art. 25 din Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată (r2), 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. 59/2010 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 de urgență a Guvernului 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; 

 - Adresa Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” nr. 1877/2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 14986/2021, 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

   

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Statul de funcții al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, conform 

Anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexa nr. 17 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 managerul Muzeului Județean Gorj 

,,Alexandru Ștefulescu”. 

    Art. 4. Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, managerului Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, precum și Instituției 

Prefectului - Județul Gorj. 

 

               PREŞEDINTE,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

     COSMIN-MIHAI POPESCU                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                        CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

Nr. 150 

Adoptată în şedinţa din 29.09.2021 

Cu un număr de 32 voturi  

Din numărul consilierilor prezenți  



de conducere de execuţie

1

Manager S

Contabil șef S

2

Șef secţie S

cercetător știinţific I S

muzeograf II* S

muzeograf IA S

muzeograf IA S

muzeograf IA S

muzeograf IA S

muzeograf IA S

muzeograf II S

muzeograf I S

consilier juridic I S

referent IA SSD

restaurator (textile) IA M

restaurator (ceramică, sticlă, 

porțelan)
II S

3

Șef secţie S

muzeograf II S

referent IA S
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ROMÂNIA                                                                                                                                 

la Hotărârea nr. 150/29.09.2021

Anexa

           STAT DE FUNCŢII

ObservaţiiSTRUCTURA

JUDEŢUL GORJ                                                                                                                     

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                             

Funcţia contractuală

                      AL MUZEULUI JUDEŢEAN GORJ "ALEXANDRU ŞTEFULESCU"

Nr. 

crt.

Conducere

Secţia de istorie şi arheologie

Secţia de artă şi etnografie

1
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ObservaţiiSTRUCTURA

Funcţia contractuală
Nr. 

crt.

trezorier (etnografie) IA M

restaurator (lemn) IA M

gestionar custode sală IA M

referent IA M

4 Secția memorialistică

Șef secție S

muzeograf IA S

supraveghetor muzeu

supraveghetor muzeu

supraveghetor muzeu

supraveghetor muzeu

muncitor calificat I M;G

muncitor calificat I M;G

5

muzeograf IA S

6

inspector de specialitate IA S

inspector de specialitate IA S

inspector de specialitate I S

7

administrator I M

șofer I M;G

muncitor calificat I M;G

muncitor calificat I M;G

muncitor calificat I M.G.

muncitor calificat I M.G.

muncitor calificat I M.G.

muncitor calificat I M.G.

muncitor calificat I M.G.

muncitor calificat III M.G.

supraveghetor muzeu

Muzeul ,,Tudor Arghezi" - filială fără personalitate juridică 

Compartimentul administrativ

Comparimentul financiar-contabilitate, resurse umane

2
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ObservaţiiSTRUCTURA

Funcţia contractuală
Nr. 

crt.

supraveghetor muzeu

supraveghetor muzeu

supraveghetor muzeu

supraveghetor muzeu

supraveghetor muzeu

supraveghetor muzeu

8

inspector de specialitate IA S

                                                                Număr posturi 

Funcţia
Total

Nr. total funcţii contractuale de conducere 5

Nr. total funcţii contractuale de execuţie 48

Nr. total de funcţii în instituţie 53

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

Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fnanciare,  cu 

modificările şi completările ulterioare

53

 

PREȘEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU

*
 Post rezultat prin  transformarea  postului de muzeograf, gradul profesional IA din cadrul Secției de istorie și arheologie

NOTĂ:                                                                                                                                                                                                         

Compartimentul achiziţii publice şi relaţii publice

 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

CONTRASEMNEAZĂ,

       CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU

3


	150. HCJ modif. Stat funcții MUZEU  Sept. 2021
	150. ANEXA Stat de functii MUZEU Sept. 2020.



