
ROMÂNIA                                                                                                          PROIECT 

JUDEŢUL GORJ                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                   Secretar general al judeţului,     

                                                                                                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu       

                                                                                                               

                                                                                            

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._____ 

Adoptată în şedinţa din ________2021 

Cu un număr de __________voturi  

Din numărul consilierilor prezenți  



 

ROMÂNIA                                                                                                                    

JUDEŢUL GORJ                                                                                                    

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                        

                                 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii 

al Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu” 

 

 

 Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a 

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

consiliul județen aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, 

regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 

precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de 

interes judeţean. 

Muzeul Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu” este o instituţie publică de interes județean, 

înfiinţată de Consiliul Judeţean Gorj, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică 

şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturiile materiale şi spirituale ale existenţei şi 

evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.  

 Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Muzeul Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu” 

funcţionează într-o structură care totalizează un număr de 53 de posturi. 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Județean Gorj modificarea Statului 

de funcţii al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 59/2010 - Anexa nr. 17, cu modificările și completările ulterioare. 

Modificarea supusă spre aprobare autorităţii deliberative, potrivit competenței stabilite de 

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

completările ulterioare, vizează transformarea postului vacant corespunzător funcției contractuale de 

execuție de muzeograf, gradul profesional IA din cadrul Secției de istorie și arheologie, într-un post 

de nivel inferior, respectiv în postul corespunzător funcției contractuale de execuție de muzeograf, 

gradul profesional II. 

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

concurs organizat în condițiile legii, permițând participarea tinerilor absolvenți care au dobândit o 

vechime redusă în specialitatea studiilor. 

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, instituție publică de cultură de interes 

județean, prin parteneriatele încheiate cu mediul universitar, contribuie în mod activ la creșterea 

șanselor de ocupare a unui loc de muncă de către absolvenții studiilor de specialitate, facilitând 

tranziția acestora de la etapa de formare la activitatea profesională.  

 Modificarea  propusă  prin prezentul proiect de hotărâre este evidențiată în statul de funcții 

supus aprobării 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. 191 alin. (2) lit. a) din 

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

completările ulterioare, supun aprobării Consiliului Județean Gorj Proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Statului de funcţii al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”. 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii 

al Muzeului Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu” 

 

 

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

de funcţii al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 59/2010 - Anexa nr. 17 cu modificările şi completările ulterioare. 

 Temeiul legal al aprobării Statului de funcții, precum şi al modificării intervenite în structura 

acestuia îl constituie: 

- prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul 

județean aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de 

organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale 

instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean; 

- prevederile art. 191 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora preşedintele 

consiliului judeţean întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean …organigrama, statul 

de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale 

instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean. 

 - prevederile art. 25 din Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată (r2), 

cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că: muzeele şi colecţiile publice de drept 

public sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de 

organizare şi funcţionare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare. 

Muzeul Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu” este o instituţie publică de interes județean, 

înfiinţată de Consiliul Judeţean Gorj, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică 

şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturiile materiale şi spirituale ale existenţei şi 

evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.  

 Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Muzeul Judeţean Gorj ,,Alexandru Ştefulescu” 

funcţionează într-o structură care totalizează un număr de 53 de posturi. 

Modificarea supusă spre aprobare autorităţii deliberative, în temeiul dispozițiilor legale mai 

sus precizate, vizează transformarea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție 

de muzeograf, gradul profesional IA din cadrul Secției de istorie și arheologie într-un post de nivel 

inferior, respectiv în postul corespunzător funcției contractuale de execuție de muzeograf, gradul 

profesional II.  

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

concurs organizat în condițiile legii, permițând participarea tinerilor absolvenți care au dobândit o 

vechime redusă în specialitatea studiilor. 

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, instituție publică de cultură de interes 

județean, prin parteneriatele încheiate cu mediul universitar, contribuie în mod activ la creșterea 

șanselor de ocupare a unui loc de muncă de către absolvenții studiilor de specialitate, facilitând 

tranziția acestora de la etapa de formare la activitatea profesională.  
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 Modificarea  propusă  prin prezentul proiect de hotărâre este evidențiată în statul de funcții 

supus aprobării și se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate şi fondurile 

bugetare anuale alocate.  

 Față de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru adoptarea 

Proiectului de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru 

Ștefulescu”, în forma prezentată.                                                    

                     

                   

 

            CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ MUZEUL JUDEȚEAN GORJ 

,,ALEXANDRU ȘTEFULESCU”   

 

 

Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii  

administrative și achiziții publice 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

Manager,                                                                           

Hortopan Dumitru  

  

Serviciul resurse umane, managementul funcţiei 

publice și al unităților sanitare preluate 

Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia 

 

 

 

 

 

 

 



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

                      AL MUZEULUI JUDEŢEAN GORJ "ALEXANDRU ŞTEFULESCU"

Nr. 

crt.

Conducere

Secţia de istorie şi arheologie

Secţia de artă şi etnografie

ROMÂNIA                                                                                                                                 

la Hotărârea nr.________/___________

Anexa

           STAT DE FUNCŢII

ObservaţiiSTRUCTURA

JUDEŢUL GORJ                                                                                                                     

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                             

Funcţia contractuală
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de conducere de execuţie

Nr. 

crt.
ObservaţiiSTRUCTURA

Funcţia contractuală

G
ra

d
/t

re
ap

tă
 

p
ro

fe
si

o
n

al
(ă

)

N
iv

el
u

l 
  

  
  

 

st
u

d
ii
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r

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

Comparimentul financiar-contabilitate, resurse umane

Muzeul ,,Tudor Arghezi" - filială fără personalitate juridică 

Compartimentul administrativ

2



de conducere de execuţie

Nr. 

crt.
ObservaţiiSTRUCTURA

Funcţia contractuală

G
ra

d
/t

re
ap

tă
 

p
ro

fe
si

o
n

al
(ă

)

N
iv

el
u

l 
  

  
  

 

st
u

d
ii
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r

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  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

CONTRASEMNEAZĂ,

       CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU

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

NOTĂ:                                                                                                                                                                                                         

Compartimentul achiziţii publice şi relaţii publice
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