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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

- ,., 
HOTARARE 

pentru: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman 
nr. 44 din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi 
Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedintă ordinară, conform 
prevederilor art.178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare nr. 27204 din 15 decembrie 2022 al preşedintelui 

Consiliului Judeţean Teleorman; 
-raport comun de specialitate 2733 7 din 16 decembrie 2022 al Direcţiei 

management şi administraţie publică şi al Direcţiei economice ; 
- avizul de legalitate al Direcţiei juridice nr. 27225/VI/ A din 15 decembrie 

2022; 
- avizul comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea ·drepturilor şi libertăţilor. cetăţenilor şi al comisiei de 
studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, 
activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, spqrt şi 
tineret, precum şi pentru protecţie socială ; 

-adresa nr.1289 din 5 decembrie 2022 a Centrului Judeţean de Conservare 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman; 

- prevederile din Anexa nr.3 cap.I pct.II lit.b) din Legea cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art.6 din O.U.G nr.118/2006 privind înfiinţarea; organizarea şi 
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârea 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 superi~are a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice - act în vigoare pe toată perioada examenului de 
promovare; 

- prevederile art.173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c), art 191 alin. (1) lit. a) şi 
alin. (2) lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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- preveaerue art. lU alm.{ l) 11t.a) ş1 alm.Cl) llt.a) ş1 art.22 alin.( 1) lit.a) şi 
alin.(2) lit.c) din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.134 din 26 
august 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Teleorman; 

În temeiul dispoziţiilor art.182 şi art.196 alin. (I) lit.a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. - Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr.44 din . 
din 31 martie 2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale 
Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică ş1 se 
înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. - Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin managerul 
Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale 
Teleorman, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.III. - Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul monitorizare 
proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni, va comunica prezentul 
act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Teleorman, Direcţiei 
management şi administraţie publică, Direcţiei economice şi Centrului Judeţean 
de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, în termenul 
prevăzut de lege. 

PREŞEDINTE, 

Adrian Ionuţ GÂDEA 

CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar general al judeţului 

Silvia OPRESCU 

Nr. consilieri Nr. consilieri Nr. voturi Nr. voturi Nr. abţineri 
judeţeni în judeţeni "pentru" "împotrivă" 

functie prezenti 
.~.2.. r1 I 3,2, 

Alex~jria, _/ .. 
Nr„t. ..... din.t.?J .. W..C! .... 2022 
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Consiliul Judeţean Teleorman Anexa 
la Hotărârea nr. 4 91 din.l;r· ~ -2022 

STAT de FUNCTII 
al Centrului Judeţean de Conservare si Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman 

Nr.crt Functia Nr. Studii Grad/freapti 

Conducere Executie 
posturi profesionala 

1. Director /Manager - I s 2rad orof.lI 
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE, RESURSE UMANE, TEHNIC, 

ADMINISTRA TIV SI ACIDZITII PUBLICE 
2. Contabil sef - 1 s e:rad prof.II 
3. - Referent de 1 s gr.prof.I 

specialitate 
4. - Economist 1 s grad.orofI 
5. - Ooerator sunet 1 s e:rad orof. I 
6. - Subine:iner 1 SSD gr.prof.I 
7. - Administrator I M tr. prof.I 
8. - Ooerator imagine I M tr. orof.l 
9. - Referent I M tr.prof. II 
10. - Sofer 1 - I 
11. - Muncitor calificat 1 - I 
12. - Îmrriiitor 1 - -
13. - Paznic 2 - -

SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII TRADITIONALE 
14. Sefbirou - 1 s grad orofll 
15. - Exoert 6 s ru-ad orof.I 
16. - Exoert 1 s debutant 
COMPARTIMENTUL DE CERCETARE SI VALORIFICARE A CULTURII SI 

CIVILIZATIEI TRADITIONALE SI EDUCATIE PERMANENTĂ 
17. - Consilier 2 s 2rad orof .I 
18. - Referent I M tr.orof.I 
19. - Expert 1 s debutant 

ANSAMBLUL DE CANTECE SI DANSURI ... BURNASUL .. 
20. Sef sectie - 1 s grad orof. II 
21. - Consultant artistic 1 s grad orof. I 

Orchestra 
22. - Instrumentist 9 - tr.orof.I 
23. - Instrumentist 1 - debutant 
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24. -
25. -
26. -
27. -

28. -
29. -
30. -

31. -
32. -
33. -
34. -

F-5.5-03,ed. J, rev. I 

Artist instrumentist I 
Solist vocal I 
Solist vocal 3 
Solist vocal I 
Grup vocal 

Corist 6 
Corist 2 
Corist 1 

Formatia de dansuri populare 
Maestru dans 

Dansator 
Dansator 
Dansator 

. TOTAL 

PREŞEDINTE, 
Adrian Ionuţ GÂDEA 

I 
15 
1 
2 

72 

s grad orofl 
- tr. orofl 
- tr. prof III 
- debutant 

- tr.orof.l 
- tr.prof.111 
- debutant 

- tr.prof.l 
- tr.prof.l 
- tr.prof.111 
- tr.prof.111 

CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar general al judeţului 

Silvia OPRESCU 

I 


