ROMANIA
coNsrLruL JUDETEAN BU zilu
V

HOTARARE

pentru aprobarea unor modificiri in statul de funclii
al Teatrului ,,George Ciprian" Buzdu
Consiliul Judetean Buzdu;
Av6nd in vedere:

-

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean Buzdu
inregistrat5 la nr. tl5L7 /23.08.20t7 ;
raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unit5ti sanitare inregistrat la nr'. Lt5tB/23.08.20t7;
avizul de legalitate al Secretarului judelului BuzEu dat pe proiectul de
hot516re;

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean

BuzEu

anexate la hot5r6re;

adresa nr. 20lt/02.08.20L7 a Teatrului ,,George ciprian" BuzEu,
inregistratd la consiliuljudefean Buz5u sub nr. LoB24/03.08.20L7;
prevederile Hot5r6rii nr. 204/2016 a Consiliului judelean Buz5u pentru
aprobarea numErului de personal, organigramei gi statului de funcfii la
Teatrul ,,George ciprian" Buz5u, cu modific6rile gi complet5rile
ulterioare;
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2L/2007 privind instituliile gi
companiile de spectacole sau concerte, precum gi desfSgurarea
activit5tii de impresariat artistic, cu modific5rile gi complet}rile
ulterioare;
prevederile Legii nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea unitarE a
personalului plStit din fonduri publice,

tn temeiul art. 91, alin. (1), lit. ,,a", alin. (2) lit. ,,c" gi art. 97 din
Legea nr. 2L5/200t privind administratia public5 localS, republicatS, cu

modific5rile gi complet6rile ulterioare,
vv

HOTARA$TE:

Art.l.

Se aprob5 modificarea unor posturi din statul de funclii al
Teatrului ,,George Ciprian" Buzdu, astfel:

-

postul de ,,regizor tehnic, treapta lt studii medii" din cadrur
Serviciului tehnic - administrativ (nr. crt. 15 din statul de funclii) se
modific6 in ,, regizor scen5, treapta I, studii medii,,;

-

postul de ,,regizor tehnic, treapta l, studii medii" din cadrul
structurii P.ersonal - locatia Bucuregti (nr. crt. 29 din statul de funclii)
se modific5 in ,,regizor scen5, treapta I, studii medii,,;
postul de ,,economist, gradul rA, studii superioare" din cadrul
compartimentului economic (nr. crt. 3 din statul de funclii) se modific}
in ,,inspector de specialitate, gradul IA, studii supeiioare,,;
postul de ,,economist, gradul IA, studii superioare,, din cadrul
compartimentului economic (nr. crt. 4 din statul de functii) se modificfi
in ,,inspector de specialitate, gradul IA, studii superioare,,,
postul de ,,economist, gradul rA, studii superioare" din cadrul
compartimentului resurse - umane, salarizare ( nr. crt. 7 din statul de
functii) se modificd in ,,inspector de specialitate, gradul IA, studii
superioare";

Art.2. Cu data intrdrii in vigoare a prezentei, anexa nr. 2 la HotHrdrea
nr. 204/2016 a Consiliului judetean Buzdu, cu modific5rile gi completSrile
ulterioare se modificd potrivit prevederilor art.

1.

Art.3. conducerea Teatrului ,,George ciprian" BuzEu
indeplinire prezenta hot5rSre.

va aduce la

Art.4. Secretarul judetului va comunica hot5rSrea instituliei gi
autorit5tilor interesate, gi va asigura publicarea acesteia pe site-ul autoritSlii

judetene.
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Nr.2O1
BUZAU, 3L AUGUST 2Ot7
Hotdr6rea

a fost adoptati cu gZ voturi ,,p€[tru,,, -

,,impotrivd", - abtineri de cei 32 consilieri judeleni prezen[i.

voturi

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE

Nr. 11517 123.O8.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de

hotirire pentru aprobarea unor

modificiri in statul de funclii al

Teatrului ,, George Ciprian" Buzdu

Conducerea Tetrului ,,George Ciprian" Buzbu a inaintat solicitarea de
modificare a denumirii unor posturi din statul de funclii, deoarece, nu se mai
reg5sesc

in anexele la Legea nr. L53/20L7, lege - cadru privind salarizarea

personalului pl5tit din fonduri publice.
Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, supun dezbaterii gi aprob}rii
proiectul de hot516re initiat.
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Nr.
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RAPORT

la proiectul de hotdrire pentru aprobarea unor
modificdri tn statul de funclii al
Teatrului ,, GeorEe Ciprian" Blrzdu

Conform solicit5rii inaintate de conducerea Teatrului ,, George Ciprian"
BuzEu, se propune modificarea denumirii unor posturi din statul de funcgii,

ca urmare a faptului cE nu se mai reg5sesc Tn anexele la actualul act
normativ privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice, respectiv,
Legea nr. L53120L7, corespunz5toare institutiei publice de culturE.

tn considerarea celor prezentate, suslin proiectul de hot5rdre
initiatS.
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