ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A Nr._______/2014
privind modificarea statului de funcţii al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad

având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean
Vaslui privind propunerea de modificare a statului de funcţii al Teatrului „Victor Ion
Popa” Bârlad;
în temeiul art. 91 alin. 1 lit. “a”, alin. 2 lit. “c” şi art. 97 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă transformarea postului de funcţie de execuţie, în regim
contractual, cu nivel de studii medii, de tâmplar treapta profesională III în şofer
treapta profesională I.
Art. 2 – Poziţia nr. 38 din Statul de funcţii al personalului din cadrul
Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 166/2013, se modifică în mod corespunzător.
Art. 3 – Aducerea la îndeplinire a prezentei revine Teatrului „Victor Ion
Popa” Bârlad.

Vaslui, ___ ianuarie 2014

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru Buzatu
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea
statului de funcţii al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad
Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului „Victor Ion
Popa” Bârlad, ce se prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră, este elaborat
având în vedere solicitarea conducerii instituţiei formulată prin adresa nr. 231/13.01.2014
şi în temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Necesitatea modificării statului de funcţii al personalului din cadrul Teatrului
“Victor Ion Popa” Bârlad, apare ca urmare a faptului că la data de 12.12.2013, postul de
funcţie de execuţie, în regim contractual de tâmplar la Compartimentul Producţie s-a
vacantat prin încetarea contractului individual de muncă urmare a demisiei salariatului
care ocupa această funcţie.
Postul vacantat intră sub incidenţa art. 5 alin (1) din O.U.G. nr. 77/2013 pentru
stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale,
sens în care posturile vacantate după data de 29.07.2013 pot fi ocupate prin
concurs/examen pe principiul „unu la unu”, respectiv un post ocupat devenit vacant, un
post ocupat, propun transformarea postului de funcţie de execuţie, în regim contractual,
cu nivel de studii medii, de tâmplar treapta profesională III în şofer treapta profesională I.
Această propunere este motivată de faptul că de la vacantarea postului de şofer
(unic în structura organizatorică) începând cu data de 06.11.2012, Teatrul “Victor Ion
Popa” Bârlad se află în imposibilitatea efectuării oricărei deplasări, activitatea artistică
limitându-se doar la oraşul Bârlad, un real impediment în promovarea instituţiei.
Mai mult, prin lipsa unui angajat şofer nu se pot duce la îndeplinire obiectivele şi
criteriile de performanţă prevăzute în contractul de management deoarece ar lipsi cu
desăvârşire spectacolele din deplasare, implicit vor scădea veniturile încasate ca urmare a
nesusţinerii spectacolelor proprii şi în alte localităţi.
Menţionăm că, pentru deblocarea postului unic de şofer, au fost făcute încă de la
data vacantării postului, numeroase demersuri la solicitarea instituţiei conform
prevederilor O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale până la intrarea în vigoare a O.U.G. nr.
77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei
publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi
autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a
ministerelor, dar fără un rezultat favorabil.
Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, supun dezbaterii şi
aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Dumitru Buzatu

