
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 
HOTARAREANr.c2t 

Din: 

Privind : aprobarea modificarii statului de functii al Muzeului de Istorie 
Teodor Cincu Tecuci , prin transformarea posturilor de muzeograf SSD in muzeograf 

S si de arhivist debutant in arhivist 11. 

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae ,Primarul Municipiului Tecuci , judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului: 53245 din 21 .09.2017; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci , Judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara in 

data de 29.09.2017 
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr. 53246 din 

21.09.2017; 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Comp. Resurse Umane ,SSM 

inregistrat sub nr.53247 din 21.09.2017; 
Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 ,3 ,5 
Avand in vedere Hotărrea Consiliului Local nr. 229/30. 1 1 .20 1 3 prin care s-au aprobat 

organigrama si statul de functii al Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci. 
Avand in vedere adresa rir. 1149/19.09.2017, înaintată  de managerul Muzeului de 

Istorie Teodor Cincu, Tecuci Burlacu Viorel si inregistrata la UAT municipiul Tecuci sub 
nr. 52912/ 19.09.2017, prin care se solicit ă  transformarea posturilor de la pozi ţia nr. 5 din 
statul de functii, din muzeograf SSD in muzeograf S din cadrul Comp. Arheologie si de la 
pozitia 10 din cadrul Comp.Cercetare si Documentare a postului de arhivist debutant in 
arhivist 11; 

Avand in vedere prevederile art.41 din Legea 153/2017, legea cadru privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice. 

Avand in vedere prevederile art.3, alin.(5) din Legea 53/2003 - Codul Muncii; 
Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit.asi alin.(3) Iit.bdin Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica (r.2); 
In baza prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 115 alin.(1) lit. ,,b din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala ,republicata in anul 2007; 
HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba modificarea statului de functii al Muzeului de Istorie Teodor 
Cincu Tecuci, prin transformarea posturilor de muzeograf SSD, aflat in statul de functii 
la pozitia 5 in cadrul Comp. Arheologie in muzeograf S si a postului de arhivist debutant, 
aflat in statul de functii la pozitia 10 in cadrul Comp.Cercetare si Documentare in arhivist 11, 
conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului 
Tecuci. 

Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului 
Municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE 
MARTIN CRIS 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

\ ,\ 	 • Jr. Valcrica Fotachc 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 53246 din 21.09.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea modificarii statului de functii aI Muzeului de Istorie 
Teodor Cincu Tecuci, prin transformarea posturilor de muzeograf SSD in muzeograf 

S si de arhivist debutant in arhivist 11. 

Ln actualul stat de functii al Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci ,aprobat 
prin HCL nr. 229/30.1 1.2013 exista 15 posturi contractuale din care 13 de executie si 2 
posturi contractuale de conducere. 

Prin adresa nr. 1 149/1909.2017,inaintata de d-nul Burlacu Viorel manager al 
Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci si inregistrata la UAT Municipiul Tecuci sub rir. 
52912/19.09.2017 solicita transformarea postului contractual de executie de la pozitia 5 din 
cadrul Comp. Arheologie de muzeografsSD in muzeografS. 

In actualul stat de functii al Muzeului de Istorie Teodor Cincu d-na Alecsa 
Daniela este incadrata pe un post contractual de executie de muzeograf SSD, gradul I. 

In data de 23.08.2017 doamna a depus la Muzeul de Istorie Teodor Cincu 
cererea inregistrata sub nr.1021/2308.2017 prin care solicita schimbarea reincadrarii din 
muzeograf SSD, cum este in prezent, in muzeograf 11 conform prevederilor art.41 din Legea 
153/2017, legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. 

Art.41 din Legea 153/2017 prevede ca salarizarea absolventilor ciclului I si !sau 
11 (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga durata (S), potrivit 
art.18, alin.(1) si (3) din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

D1 Dojan Daniel a fost incadrat in data de 23.03.2017 pe postul de arhivist debutant in 
cadrul Comp. Cercetare si Documentare. 

Conform art.31, alin( 5) din Legea 53/2003 —Codul Muncii 	pentru absolventii 
institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera 
perioada de stagiu. 

Conform raportului de evaluare a perioadei de stagiu a dl. Dojan Daniel intocmit de 
dl Burlacu Viorel, managerul Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci acesta a obtinut 
calificativu] corespw2zalor ,drept urrnare propun transformarea postului de la pozitia 10 
din cadrul Comp. Cercetare si Documentare din arhivist debutant in arhivist I. 

Ocuparea postului de arhivist 11 se va face dupa sustinerea examenului de promovare 
conform art.45 din HG 286/20011-Regularnentul cadru privind stabilirea principiilor 
genera]e de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functii]or 
contractuale si a criteriilor de promovare in gi -ade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personaiului contractua] din sectoru] bugetar p]atit din fonduri publice, rnodicat si actualizat 
prinHG 1027/2014. 



Avand in vedere aceste aspecte este necesara promovarea unui proiect de hotarare 
privind aprobarea modificarii statului de functii al Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci 

prin transformarea posturilor de muzeograf SSD in muzeograf S si de arhivist debutant in 
arhivist 11. 

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hurdubae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 53247 din 21.09.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea modificarii statului de functii al Muzeului de Istorie Teodor Cincu 
Tecuci, prin transformarea posturilor de muzeograf SSD in muzeograf S si de arhivist 
debutant in arhivist 11. 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Tecuci, în calitate 
de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrat ă  sub nr. 53246/2 1 .09.20 1 7 prin care propune 
Consiliului Local al Municipiului Tecuci, aprobarea modificarii statului de functii prin 
transformarea postului de muzeograf SSD in muzeograf S, din cadrul Muzeului de Istorie 
Teodor Cincu Tecuci. 

In actualul stat de functii al Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci ,aprobat 
prin HCL nr. 229/30.11.2013 exista 15 posturi contractuale din care 13 de executie si 2 
posturi contractuale de conducere. 

Prin adresa nr. 1149/19.09.2017,inaintata de d-nul Burlacu Viorel manager al 
Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci si inregistrata Ia UAT Municipiul Tecuci sub nr. 
52912/19.09.2017 solicita transformarea postului contractual de executie de la pozitia 5 din 
cadrul Comp. Arheologie de muzeograf SSD in muzeograf S. 

In actualul stat de functii aI Muzeului de Istorie Teodor Cincu d-na Alecsa 
Daniela este incadrata pe un post contractual de executie de muzeograf SSD, gradul I. 

In data de 23.08.2017 doamria a depus la Muzeul de Istorie Teodor Cincu 
cererea inregistrata sub nr.1021/23.08.2017 prin care solicita schimbarea reincadrarii din 
muzeograf SSD, cum este in prezent, in muzeograf 11 conform prevederilor art.41 din Legea 
153/2017, legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. 

Art.4 1 din Legea 1 53/20 1 7 prevede ca salarizarea absolventilor ciclului I si /sau 
11 (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga durata (S), potrivit 
art.18, alin.(1) si (3) din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

D1 Dojan Daniel a fost incadrat in data de 23.03.2017 pe postul de arhivist 
debutant in cadrul Comp. Cercetare si Documentare. 

Conform art.3 1, alin( 5) din Legea 53/2003 —Codul Muncii 	pentru absolventii 
institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera 
perioada de stagiu. 

Conform raprtu1ui de evaluare a perioadei de stagiu a dl. Dojan Daniel intocmit de 
dl Burlacu Viorel, managerul Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci acesta a obtinut 
calificativul corespunzator , drept urmare propunem transformarea postului de la pozitia 
10 din cadrul Comp. Cercetare si Docuruentare din arhivist debutant in arhivist 11. 

Ocuparea postului de arhivist 11 se va face dupa sustinerea examenului de promovare 
confonri art.45 1  din HG 286/20011-Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionaie imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, modificat si actualizat 
prinHG 1027/2014. 

Avand in vedere cele rnentionate. considerarn ca Proiectul de hotarire indeplineste 
conditiile de legalitate si oporlunitate, fapt pentru care il supunern , supunern spre dezbaterea 
si aprobarea Consiliuiui local Tecuci. 

• • COMP. RESURSE UMANE, S. M 
• 	 Cons. Virlan Mihne 



Ru. 
jcpJ Ţ cucf 

PRIMARIE  
Nr 

ZivaL)zr2 

Muzeul de Istorie Teodor Cincu 
Tecuci 

C Ă TRE 
DOMNUL PRIMAR AL MUNICIPIULUI TEC 

HURDUBAE CĂTĂLIN CONSTANTIN 

În atenţia Compartimentului Gestiunea Resurselor Umane şi a 

1 Deceinbrie 1918 nr. 36 

teL 0236811672 
muzeultecucivahoo.co,n 

APROBA T 
00 TMA 0 

Hurdubae Căt 

Privind: modificarea Statului de Func ţii prin transformarea postului de muzeograf SSD 

în muzeograf S ş i arhivist debutant în arhivist 11 

Document emis de: Muzeul de IstorieTeodor CincuTecuci 
fi 

În organigrama Muzeului de IstorieTeodor CincJ exist ă  15 funcţii contractuale. Potrivit Legii 

nr. 1 53/20 1 7 privind salarizarea personalului pl ătitit din fonduri publice, a criteriilor stabilite prin 

Hotărârea nr. 286/20 1 1 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocuparea a unui post vacant sau temporar vacant corespunz ător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din sectorul bugetar pl ătit din fonduri publice vă  rugăm să  aprobaţi transformarea a dou ă  posturi, 

.- existente în structura organizatoric ă  a Muzeului de IstorieTeodor CincuTecuci: 

- Un post de muzeograf SSD gradul I, grada ţia 5 în muzeograf S gradul 11, grada ţia 5 

Un post de arhivist debutant în arhivist 11 

Burlacu Viorel, manager la Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci, vă  aduc la cunostinţă  
ff 

următoarele: 

În data de 23.08.2017, s-a depus cererea nr. 1021, a doamnei Alecsa Daniela reîncadrat ă  în 

2010 pe postul de muzeograf SSD, ca urmare a absolvirii Facult ăţii de Istorie din cadrul Universităţii 

,,Spiru Haret Bucure şti. Conform Legii nr. 153/2017 şi a regulamentului - cadru, solicit ă  aprobarea 

trecerii pe nivel de studii superior şi a încadrării conform studiilor finalizate (studii• superioare absolvite 

cu diplomă  de licenţă) 



In data de 05.09.2017, s-a depus eererea nr. 1104 a domnului Dojan Daniel pentru aprobarea 

trecerii la următorul grad după  şaşe Iuni de aetivitate profesional ă  - angajatul debutant are dreptul ea 

prin examen sau evaluare s ă  treacă  Ia următoarea treaptă  profesional ă . 

Justificarea acestei cerin ţe este determinat ă  de activitatea celor doi salariaţi, depusă  în cadrul 

instituţei, de indeplinirea obieetivelor caracteristice unei institutii de cultur ă, de rezultatele ob ţinute în 

decursul timpului. Menţionez că  au fost alocate şi aprobate sumele necesare la TitluI 10 - Cheltuieli de 

personal în bugetul pe anul 2017. 

In conformitate cu prevederile art. 41 din H.G.nr. 286/201 1, modificat ă  şi eompletată  prin HG 

nr. 1 027/20 1 4 vă  solieităm avizul dumneavoastră  pentru un nou Stat de Funcţii care neeesită  aprobarea 

Consiliului Local prin trasformarea eelor dou ă  posturi poziţia 5, poziţia 10 din Anexa nr. 1 



il 

STA T DE FUNC ŢH 
VALABIL DE LA 

ANEXA nr. 
La HCL nr. 	 din 2 0.9 

Nr. Nr 1 	
Sub 

Funcţia de execu ţie- Funcţia de Nivel Nr. Specialitatea Observaţii 
Crt 

1 	
gradaţia conducere studii post studiilor 

	

L 1 	1 	Manager 	 Manager 	S 	1 	 Burlacu V. 

SECTIE ISTORIE 

	

2 	1 	Şef sectie IA 	 - 	S 	1 	Istorie 	vacant 

COMPARTIMENTARHEOLOGIE 

3 1 Muzeograf IA - S 1 Istorie Ciobotaru P. 
4 2 Restaurator I - S 1 Restaurare Mihalache A. 
5 3 Muzeograf 11 - S 1 Istorie Alexă  D. 
6 4 Gest. Cust. Sală  I . 	 - I ReaI Bugan E. 

COMPARTIMENTARTA 

7 1 Muzeograf I - SSD 1 Istorie Gologan L. 
8 2 Gest. Cust. Sală  I 

[ 	

- M 1 	
] 

•ReaI 	• Ivaşc L. 

COMPARTIMENT CERCETARE SIDOCUMENTARE 

9 1 Pedagog muzeal - 

debutant  
S 1 Istorie vacant 

10 2 Arhivist 11 - S 1 Istorie/Arhivistica Dojan D. 
11 3 Gest. Cust. SaIă  I - M 1 Real Bogdăoiu C. 

COMPARTIMENTFINANCIAR - CONTABIL, RESURSE UMANE, PROTECTIA MUNCH 

12 1 Inspect. Sp.  I - S 1 Adm. publică  1 Hurjui Mirela 
13 2 Economist I - S 1 Economice vacant 

COMPARTIMENTADMINISTRA TIV 

S ecretar 
Muncitor i 

- 	 M 	1 	1 	1 	Teimic 	1 Sturzu]. 
- 	 M 	1 	1 	1 	Tehnic 	1 Dăncitnu F. 


