AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcții
al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședința ordinară a lunii
iulie 2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 23138/16.07.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 23139/16.07.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile art. 31 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
▪ Prevederile art. 41 alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi 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;
▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art.
196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal „Tony
Bulandra” Târgoviște, după cum urmează:
- 2 (două) posturi de actor S I în 2 (două) posturi de actor S IA;
- 1 (un) post de referent de specialitate achiziții publice S II în 1 (un) post de
referent de specialitate achiziții publice S I.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviște, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște și
pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.
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REFERAT
Teatrul Municipal “Tony Bulandra” Târgovişte a organizat, în luna iulie 2021 examene
de promovare în grade profesionale imediat superioare pentru un număr de 3 angajaţi ai
Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște.
Potrivit dispoziţiilor art. 41(1) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
modificată, “prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin
trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară, într-o funcţie de conducere
sau într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel superior.”
În urma acestor examene au promovat în grade profesionale imediat superioare 3 angajați
ai Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște.
Dispoziţiile art. 41 (2) din HG nr.286/2011 și art. 31(4) din Legea nr. 153 /2017 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, prevăd că ”în situaţia în care nu există
un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte
profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt
încadrate într-unul de nivel imediat superior.”
Întrucât în statul de funcțiuni nu există posturi vacante de grade profesionale superioare
pentru angajații menționați mai sus solicităm transformarea posturilor din statul de funcțiuni, în
care aceștia sunt încadrați, în posturi de nivel imediat superior, astfel:
- 2 (două) posturi de actor SI în 2 (două) posturi de actor S IA;
- 1 (un) post de referent de specialitate achiziții publice S II în 1 (un) post de referent de
specialitate achiziții publice S I.
Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității inițierii unei Hotărâri de
Consiliu Local pentru modificarea Statului de funcţii al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”
Târgovişte.
Manager,
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Statului de funcţii al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”
Târgovişte
Teatrul Municipal “Tony Bulandra” Târgovişte a organizat, în luna iulie 2021
examene de promovare în grade profesionale imediat superioare pentru un număr de 3
angajaţi ai Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște.
Potrivit dispoziţiilor art. 41(1) din HG nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată, “prin promovare se asigură
evoluţia în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad superior sau
treaptă profesională superioară, într-o funcţie de conducere sau într-o funcţie pentru
care este prevăzut un nivel superior.”
În urma acestor examene au promovat în grade profesionale imediat superioare
următorii angajați ai Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște:
- Lazăr Delia - din actor S I în actor S IA;
- Micu Lucia Antonia - din actor S I în actor S IA;
- Bobeică Irina Maria - din referent de specialitate achiziții publice S II în referent
de specialitate achiziții publice S I .
Dispoziţiile art. 41 (2) din HG nr.286/2011 și art. 31(4) din Legea nr. 153 /2017 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, prevăd că ”în situaţia în care
nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii,
grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii
în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.”
Întrucât în statul de funcțiuni nu există posturi vacante de grade profesionale
superioare pentru angajații menționați mai sus solicităm transformarea posturilor din statul
de funcțiuni, în care aceștia sunt încadrați, în posturi de nivel imediat superior, astfel:
- 2 (două) posturi de actor SI în 2 (două) posturi de actor S IA;
- 1 (un) post de referent de specialitate achiziții publice S II în 1 (un) post de
referent de specialitate achiziții publice S I.
Impactul financiar, prin modificarea statului de funcţii ca urmare a promovării celor 3
angajați ai Teatrului, este de 3565 lei/lună, sumele fiind prevăzute în notele justificative

pentru aprobarea bugetului de salarii și compensându-se cu salariile cuvenite unor salariați
cărora le-a încetat contractul de muncă în anul 2021 .
Ca urmare, vă rugăm să aprobați modificarea Statului de funcţii al Teatrului
Municipal ”Tony Bulandra” Târgovişte
Viceprimar,
Prof. Monica Cezarina ILIE
Manager,
Mihai Constantin
Direcția economică,
Director executiv
Dr. Ec. Silviana Ecaterina Marin

Director economic,
Macarie Teodora

Biroul Contencios Juridic,
Jr. Elena Epurescu
Întocmit,
Insp. Specialitate,
Scarlat Violeta

