
ROMÂNIA
JUDEŢULBOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea postului vacant prevazut la pozitia nr. 19 din anexa nr. 2 la

HCL nr. 149/30.05.2019 privind Statul de Funcţii al Teatrului pentru copii şi tineret
"Vasilache" Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind modificarea postului
de la pozitia nr. 19 din anexa nr. 21a HCL nr. 149/30.05.2019 privind Statul de Funcţii al Teatrului
pentru Copii şi Tineret" Vasilache" Botoşani,

văzând raportul de specialitate al Serviciului resurse umane şi raportul de avizare al comisiei de
specialitate a Consiliului local,

în baza prevederilor art.129 alin.31it. c) din OUG nr, 57/2019 privind Codul Administrativ şi ale
Legii - cadru nr.153/20 17 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂşTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea postului vacant prevazut la pozitia nr. 19 din anexa nr. 2 la
HCL nr.149 / 30.05.2019 privind Statul de Funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret "Vasilache ",
după cum urmează:

Functia existenta Treapta profesionala Functia transformată Treapta
Poz.SF profesionala
19 Maestru lumini Treapta 1 Maestru lumini sunet Debutant

sunet

Art.2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi Teatrul pentru
Copii şi Tineret "Vasilache " Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

Consilier, Oroşanu Marius Leonardo

Botoşani, 23 octombrie 2019
Nr.

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu



UAT Municipiul Botoşani
Serviciul Resurse Umane
Nr. 2033 din 21 octombrie 2019

RAPORT DE SPECIALITA TE

Prin adresa nr. 441 /2580 7 /2019 , conducerea Tea trului pentru Copii si Tineret "Vasi lachc"
sol ici tă modificarea unui post vacant din statul de functii aprobat prin anexa nr. 2 la HCL nr.
149/2019 , după cum urmează;

Functia existenta Treapta profesionala Functia transfo rmata Treapta

Poz.SF profesionala

19 Maestru lumini Treapta I Maestru lumini sunet Debutant

sunet

Este necesară transformarea trepte i profesionale a funcţie i de maestru lumini sunet, din
treaptă profesională I în treaptă profesional ă debutant având în vedere următoarele :

După vaeantarea postului în luna mai a.c., acesta a fost scos la concurs 2 ori;
Nu s-a depus niciun dosar de paticipare la niciunul din cele două concu rsuri
Până la ocuparea postului în luna martie 2018, postul a mai fost scos la concurs de 3 ori
de la pensionarea titularului postului, acesta ocupându-se foarte greu.

Anal izănd si tuaţia creată, propune transformarea treptei profesionale pentru a desc hide
posibilitatea participării la concurs ş i a persoanelor ce nu îndeplinesc condiţiile pentru treapta I
deoarece postul de maestru lumini sunet este un post esenţial pentru desfăşurarea activităţi i artistice a
istituţie i.

Modi ficări le la statu l de funcţii , astfel cum sunt prevăzute în prezenta fundamentare, se
încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru anul 20 19.

Având În vedere legalitatea propunerii , vă rugăm să an alizati ş i să hot ă r â ţi:

Director executiv

Mtre'fjp1i1'
şef~79ciu ,

Anca ~rescu
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Aprobat,
P rimar,

C""~'"'" Flutur

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotă râre privind privind modificarea postului vacant prevazu t la

pozitia nr, 19 din anexa nr. 21a HCL nr. 149 /30.05.2019 privind Stat ul de Funct ii
al Teatr ului pentru copii ş i tineret "Vasilache"

Botoşani

Având în vedere proiectul de hot ăr âre privind modificarea postului vacant prevazut

la pozitia nr. 19 din anexa nr. 2 1a HCL nr. 149 /30.05 .2019 privind Statul de Functii al

Teatrului pentru copii şi tineret "Vasi lachc",Botoşan i, , precum ş i raportul dc specialitate

nr.INT 2033 121.1 0.2019 întocmit de Serviciul Resurse Umanc , Salarizarc, vă rugăm să

aprobati supunerea spre dezbatere în Consiliul Local al Municipiului Botoşan i din data de

23.10.2019 a proiectului dc hotărâre prezentat.

~!lÎserv ic i ll '
A/~umi trescur



PRIMĂRIA MUNI ' PIULUI
BOTOŞA ' 1 1(1-

Nr 1.. ..
Ziuad H..Iuna d Q 20 19

Teatrul pentru Copii şi Tineret "Vasilache"
Strada Victoriei , nr. 13 Cod poştal 710336

Cod fiscal: 8613930 Telefon : 0231- 514353
E-mail: teatrulvasilachebotosani@gmail.com

Nr. 441 din 18 octombrie 2019

CĂTRE,

MUNI CIPI UL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

Prin prezenta, vă Înaintăm alăturat spre aprobare modificările la statul de funcţii

pentru anul 2019 al Teatrului pentru Copii şi Tineret "Vasilache" .

Cu stimă şi consideraţie ,

Man ager,
Marius Petr u Rogoj inschi

Contabil şef,

Nicoleta Macsim
Inspector specialitate resurse umane,

Daniela Rad ulescu



Teatrul pentru Copii şi Tineret "Vasilache"
Strada Victoriei , nr. 13 Cod poştal 710336

Cod fiscal: 8613930 Telefon : 0231-5 14353
E-mail: teatrulvasilachebotosani@gmail.com

Stat de functii
Teat rul pentru Copii şi T ineret "Vasilache"

Începând cu luna octombrie 2019

Nr. FUNCŢIA Niv.stud
Gradaţiecrt . Conform Legii 153 /2017 Gr.lTr.prof

Personal de specialitate (Anexa III Cap II la Legea nr. 153/2017)
1. A. Functii de conducere

1. Manager S II -
2. Contabil sef S II -

B. Functii de executie
3. Regizor artistic S IA 5
4. Actor S IA 5
5. Actor mânuitor păpuşi S IA 5
6. Actor mânuitor p ăpuşi S IA 5
7. Actor mânuitor oăousi SIA 2
8. Actor S II 2
9. Actor SII O

10. Actor mânuitor pănusi S II O
II. Actor mânuitor păpuşi Sdeb O
12. Actor mânuitor păpuşi Sdeb O
13. Actor mânuitor nănus i S deb O
14. Actor mânuitor păpuşi S deb O
15. Actor S deb O
16. Actor mânuitor păpuş i Il 4
17. Impresar artist ic S IA 5
18. Operator lumini imagine sunet M; G III 4
19. Maestru lumini sunet debutant O
20. Plasator sală - 3
21. Muncitor - Lăcătus montator M;G I 5
22. Manipulant decor M;GI 5
23. Muncitor - Croitor M;G I 5
24. Recuziter M; GI 5
25. Recuziter M;G I 5

2. Personal financiar - contabil, aprovizionare, investit ii (Anexa nr. VIII Cap.J1
lit. B - Legea nr. 153/2017)
a) Functii de executie pe grade profesionale

26. Inspector de specialitate resurse umane S I 5
27. Referent de specialitate administratie si relatii publice S 1 5

3. Persona l di n act ivitatea de secre tariat - administrativ, gospodărire, întreţinere

- repa ra tii si deservi re (Anexa VIII Cap. II lit. C - Leeea nr, 153/2017)
28. Şofer I 5

~..;cOPii~ " ." .
Manager , ..~~~CH( 'Contabil şe f,

Marius Petru Rogoj ins'dll i
b0
(\ Macsim Nico leta-~ ~~ . ) ~
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Inspector spec. resurse umane,RP I"



Teatrul pentru Copii şi Tineret " Vasilache"
Strada Victoriei . nr. 13 Cod poştal 710336

Cod fisca1: 8613930 Telefon : 0231 -514353
E-mai l: teatrulvasilacheotosani@gma il.com

MODIFICĂRI LA STATUL DE FUNCŢII

Pentru anul 2019

În statul de funcţi i pentru anul 20 19 se propun următoarele modificări faţă de statul de funcţi i

aprobat pentru desfăşurarea activităţi i in stituţiei la parametri normali şi rea lizarea obiective lor pe care
aceasta ş i le-a stabiIit astfel:

1. TRANSFORMĂRI POST URI existente În statul de funcţii la 18 octombrie 2019

Nr. Funcţia existentă Treaptă profesională Funcţia transformată Treaptă profesională

crt.
1. Maestru lumini sunet tr. pr.I, gradatia O Maestru lumini sunet tr. pr.deb. gradatia O

Este necesară transformarea treptei profe sionale a funcţiei de maestru lumini sunet, din treaptă

profesională I în treaptă profesională debutant având în vedere următoarel e :

Du pă vacantarea postului în luna mai a.c., acesta a fost scos la concurs 2 ori ;
Nu s-a depus niciun dosar de paticipare la niciunul din cele două concursuri
Până la ocuparea postului în luna martie 2018, postul a mai fost scos la concurs de 3 ori de la
pensionarea titularulu i postului , acesta ocupându-se foarte greu.

Analizând s i tuaţia creată, propune transformarea treptei profesionale pentru a deschide
posibilitatea partic i pării la concurs şi a persoanelor ce nu îndeplinesc cond i ţi i le pentru treapta I deoarece
postul de maestru lumini sunet este un post esenţia l pentru desfăşurarea activităţii artist ice a i sti tu ţi ei.

Modificări le la statul de funcţii , astfe l cum sunt prevăzute În prezenta fundamentare, se încadrează

în numărul total de posturi aprobate pentru anul 201 9.

Manager, Contabil şe f,

Marius Petru Rogoj inschi . ' __ Nico leta Macsim
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Inspector specialitate resurse umane,
Danie a Rădulescu


