ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu
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 administraţie publică;
- Raportul de avizare al Comisiei de buget - finanţe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea
activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile art. 17 alin. (2) din Anexa la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale;
- Prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- 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, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) şi art. 191 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la
organizarea și desfășurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare
funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale, precum şi a procedurii de evaluare a
personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi
instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/13.08.2010 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 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 Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu nr. 2000/2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj
sub nr. 9548/2021;
- Anunțul nr. 1982/2021 privind rezultatul examenului de promovare în grad/treaptă profesională, organizat la nivelul
Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu,
În temeiul prevederilor 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 şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică Statul de funcţii al Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, conform Anexei la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Anexa nr. 23 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/13.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare, se
înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de managerul Şcolii Populare de Arte ,,Constantin
Brâncuși” Târgu Jiu.
Art. 4. Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj,
Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu și Instituției Prefectului - Județul Gorj.
PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

Nr. 91
Adoptată în şedinţa din 28.06.2021
Cu un număr de 29 voturi
Din numărul consilierilor prezenți

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Anexă
la Hotărârea nr. 91/28.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr.
crt.

STRUCTURA
de conducere

de execuţie

Nivelul studiilor

Funcţia contractuală

Grad/Treapta
profesională

STAT DE FUNCŢII
AL ȘCOLII POPULARE DE ARTE ,,CONSTANTIN BRÂNCUȘI" TÂRGU JIU

1.

CONDUCERE

Manager

S

2.

SERVICIUL INSTRUIRE

Şef serviciu

S

COMPARTIMENTUL DE INSTRUIRE ŞI

2.1. FORMARE CONTINUĂ DE INTERES
COMUNITAR

2.2.

expert (instrumente de suflat)

I

S

expert (canto muzică populară)
expert (orgă)

II
I

S
S

expert (balet-dans modern)

I

S

expert (pictură-sculptură)

I

S

expert (canto muzică populară)
expert (canto muzică populară)

II
I

S
S

expert (artă decorativă)

I

S

expert (datini şi obiceiuri)

1

S

expert (vioară)
instructor (vioară)

I
II
I

S
M

instructor (dans modern)

I

M

instructor (datini şi obiceiuri)

I

M

instructor (ţesături)

I

M

I
I
IA

S
S
M

COMPARTIMENT PERSONAL DE
INSTRUIRE AUXILIAR

expert (acordeon)
expert (corepetitor)
referent (corepetitor)
SERVICIUL ACTIVITĂȚI

3. CULTURAL-ARTISTICE

Şef serviciu

S

COMPARTIMENTUL PROGRAME,

3.1. PROIECTE CULTURALE ȘI
IMPRESARIAT

impresar artistic
inspector de specialitate (resurse
extrabugetare, proiecte și relații cu
mass-media)
inspector de specialitate
(programe culturale)

IA

S

IA

S

IA

S

STRUCTURA
de conducere

de execuţie

manipulant decor
referent (fotograf)
regizor scenă
muncitor din activitatea specifică
instituțiilor de spectacole sau
concerte

Nivelul studiilor

Nr.
crt.

Grad/Treapta
profesională

Funcţia contractuală

I
IA
II

M
M

I

M;G

IA

S

3.2. SECŢIA TEATRUL DE PĂPUŞI
actor mânuitor păpuşi- marionete
actor mânuitor-păpuşi
actor mânuitor-păpuşi
actor mânuitor-păpuşi

II2

Contabil şef

4.
4.1.

I
I
S

COMPARTIMENTUL FINANCIARCONTABILITATE, RESURSE UMANE ŞI
ADMINISTRATIV

inspector de specialitate

IA

S

inspector de specialitate

IA

S

inspector de specialitate
şofer
îngrijitor

IA
I

S
M;G
M/G

inspector de specialitate

IA

S

inspector de specialitate

IA

S

inspector de specialitate

IA

S

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII

4.2. PUBLICE ȘI IT

Funcţii

Număr posturi

Nr. total de funcţii contractuale de conducere
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie
Nr. total de funcţii din instituţie

Total
4
36
40

NOTA 1:
1
Post rezultat prin transformarea postului corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de expert (datini și obiceiuri), gradul profesional II din cadrul
Compartimentului
de
instruire
și
formare
continuă
de
interes
comunitar,
Serviciul
instruire;
2

Post rezultat prin transformarea postului corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de actor mânuitor-păpuși, treapta profesională III din cadrul
Secției Teatrul de păpuși, Serviciul activități cultural-artistice.
NOTA 2:
Pentru secţiile externe și sediul central al Şcolii Populare de Arte ,,Constantin Brâncuși" Târgu Jiu, precum şi pentru activităţile culturale specifice, orele
alocate pregătirii cursanţilor, realizării programelor de revitalizare a meşteşugurilor tradiţionale şi prestării de servicii cultural-artistice diverse pentru
comunitate se repartizează astfel: 1600 ore/săptămână - instructor debutant (studii medii); 400 ore/săptămână - muncitor din activitatea specifică
instituțiilor de spectacole sau concerte, treapta profesională I, studii medii; generale.

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

