
 

 

 

 
 

 HOTĂRÂREA Nr. _____ 

din ___________________ 2018 

 
privind: modificarea statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 
Galaţi  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4969/11.05.2018 
  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 1783/08.05.2018 a Centrului Cultural „Dunărea de Jos” 
Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 4969/08.05.2018; 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2)  lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. (1) Se modifică statul de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 
Galaţi conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 40/28.03.2017 privind modificarea organigramei 
şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. 

  
  Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Cultural „Dunărea de Jos” 
Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E , 
 

Costel Fotea 
 
 

 
 

 

 
 

Coca Ionel                                                                                                                                             SMRUSSMAC – Şef serviciu   

1. ex./10.05.2018                                                                                                                                               Coca Ionel 
 
 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 
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Anexa  

 
STAT DE FUNCTII 

al Centrului Cultural "Dunărea de Jos" Galaţi 
 

 

Nr. 
Crt. 

Functia de executie, gradul 
profesional sau treapta 

profesionala 

Funcția de 
conducere 

Nivel 
studii 

Număr 
posturi 

Specialitatea studiilor 

  TOTAL POSTURI 79   

  

I. CONDUCERE 1   

1 Contract de management Manager S 1 Studii superioare de specialitate 

 
COMPARTIMENT RESURSE UMANE, SALARIZARE 1  

2 Referent de specialitate 
  

S 1 Studii superioare + specializări 

 

COMPARTIMENT PROIECTE, PROGRAME EUROPENE 1  

3 Referent de specialitate   S 1 Studii superioare + specializări 

  

II. SERVICIUL  FINANCIAR, CONTABILITATE, ACHIZIŢII, 
ADMINISTRATIV 

11 

  

4 Economist  
Şef 

Serviciu 
S 1 Studii superioare de specialitate 

  

COMPARTIMENT FINANCIAR, CONTABILITATE, ACHIZIŢII 3   

5 Economist  
  

S 1 Studii superioare de specialitate 

6 Economist    S 1 Studii superioare de specialitate 

7 Economist    S 1 Studii superioare de specialitate 

 

BIROU ADMINISTRATIV 7  

8 Referent de specialitate Șef Birou S 1 Studii superioare economice 

9 Referent de specialitate  S 1 Studii superioare + specializări 

10 Șofer  M 1 Studii medii + permis conducere 

11 Șofer   M,G 1 
Studii  medii sau studii generale + 
permis conducere 

12 Referent   M 1 Studii medii  

13 Îngrijitor   M,G 1 
Studii medii sau studii generale + 
alte specialitati 

14 Îngrijitor   M,G 1 Studii medii sau studii generale 

 

III. SERVICIUL MARKETING, EDITURA, STUDIO 
INREGISTRARI AUDIO, SONORIZARE 

11  

15 Inspector de specialitate I A 
Şef 

Serviciu 
S 1 Studii superioare 

  

BIROU MARKETING - EDITURĂ 6  
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16 Referent de specialitate Şef birou S 1 Studii superioare 

17 Referent de specialitate  S 1 Studii superioare  

18 Referent de specialitate  S 1 Studii superioare  

19 Redactor    S 1 Studii superioare  

20 Secretar de redacţie    S 1 Studii superioare 

21 Tehnoredactor    S 1 Studii superioare 

 

COMPARTIMENT STUDIO INREGISTRARI AUDIO, SONORIZARE 4   

22 Referent  S,SSD 1 
Studii superioare sau studii 
superioare de scurta durata 

23 Referent de specialitate  S 1 Studii superioare  

24 Referent de specialitate  S 1 Studii superioare  

25 Referent   S,M 1 Studii superioare sau studii medii 

 

IV.  SERVICIUL CERCETARE , VALORIFICARE SI 
CONSERVARE A TRADITIEI ŞI CREAŢIEI POPULARE 
Muzeul Satului “Petru Caraman” 
Muzeul Zonei Pescăreşti din Judeţul Galaţi 

8  

26 Referent  
Şef 

Serviciu  
S 1 Studii superioare de specialitate 

27 Referent   S 1 Studii superioare 

28 Referent   S 1 Studii superioare 

29 Referent   S 1 Studii superioare 

30 Referent   S, SSD 1 
Studii superioare sau studii 
superioare de scurtă durată + 
specializări 

31 Referent   S,M 1 
Studii superioare sau studii medii de 
specialitate 

32 Referent   S 1 Studii superioare  

33 Referent   S,M,G 1 
Studii superioare, studii medii sau 
studii generale + specializari 

 

V. ŞCOALA DE ARTE 9   

34 Referent  
Şef 

Serviciu 
S,SSD 1 

Studii superioare sau studii 
superioare de scurta durata de 
specialitate 

35 Expert   S 1 Studii superioare de specialitate 

36 Expert   S 1 Studii superioare de specialitate 

37 Expert   S 1 Studii superioare de specialitate 

38 Expert   S 1 Studii superioare de specialitate  

39 Instructor   M 1 
Studii medii de specialitate sau 
studii medii + atestat 

40 Instructor   M 1 
Studii medii de specialitate sau 
studii medii + atestat 
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41 Instructor   M 1 
Studii medii de specialitate sau 
studii medii + atestat 

42 Expert  M 1 Studii superioare de specialitate  

  

VI. ANSAMBLUL FOLCLORIC "DOINA COVURLUIULUI'' 26   

43 Consultant artistic  
Şef  

Serviciu 
S 1 Studii superioare  de specialitate 

44 Dirijor   S 1 Studii superioare  de specialitate 

45 Maestru Balet   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii de specialitate 

46 Dansator   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

47 Dansator   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

48 Dansator   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

49 Dansator   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

50 Dansator   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

51 Dansator   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

52 Dansator   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

53 Dansator   S,M 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

54 Instrumentist Clarinet  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

55 Instrumentist Acordeon  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

56 
Instrumentist Trompetă /  
Solist vocal 

 S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

57 Instrumentist Vioară  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

58 Instrumentist Clarinet  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

59 Instrumentist Vioară  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

60 Instrumentist Vioară  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

61 Instrumentist Chitară  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

62 Instrumentist Contrabas  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

63 Instrumentist Acordeon  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

64 Instrumentist Vioară  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

65 Instrumentist Ţambal  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
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generale + atestat 

66 Solist Vocal    S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

67 Solist Vocal    S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate sau 
studii medii + atestat 

68 Solist Vocal    S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

  

VII. FANFARA "VALURILE DUNĂRII'' 11   

69 Dirijor  
Şef 

Serviciu 
S 1 Studii superioare de specialitate 

70 Instrumentist Basfligorn  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

71 Instrumentist Saxofon, Clarinet  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

72 Instrumentist Fligorn  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

73 Instrumentist Flaut  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

74 Instrumentist Tubă  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

75 Instrumentist Fligorn  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

76 Instrumentist Trombon  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

77 Instrumentist Flaut Piccolo  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

78 
Instrumentist Eufoniu, 
Trompetă 

 S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

79 Instrumentist Fligorn  S,M,G 1 
Studii superioare de specialitate, 
studii medii + atestat sau studii 
generale + atestat 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                          Nr. 4969/11.05.2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea statului de 

funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 
 
 
Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi este instituţie publică de cultură, cu 

personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 
Prin adresa nr. 1783/08.05.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

4969/08.05.2018, Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi propune o modificare a structurii 
organizatorice. Modificarea  propusă este următoarea: 

În cadrul ANSAMBLULUI FOLCLORIC “DOINA COVURLUIULUI” la poziția 56 din 
statul de funcții, funcția de execuție de Instrumentist Vioară/Trompetă – se transformă în 
Instrumentist Trompetă / Solist vocal, nivelul de studii – Studii superioare de specialitate, 
Studii medii + atestat sau Studii generale + atestat. Această transformare este absolut 
necesară şi justificată de  solicitările numeroase în ceea ce priveşte prezenţa colectivul artistic 
în locuri diferite în acelaşi timp. 

 
Conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b,c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările ulterioare: „Autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora 
funcţionează aşezămintele culturale, instituţii publice, aprobă pentru acestea, în conformitate 
cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă: […] numărul de posturi; statul de funcţii”. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 
judeţean „aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „În 
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: asigură, potrivit 
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes judeţean privind: […] cultura”. 

Instituţia urmează să funcţioneze cu acelaşi număr de posturi şi anume 79, dintre care 
9 de conducere şi 70 de execuţie. 

 
Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 
Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 
 
 
 

Coca Ionel                                                                                                                                                              SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./10.05.2018                                                                                                                                                                  Coca Ionel 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                       Nr. 4969/11.05.2018 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea statului de 

funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 
  

Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune modificarea statului de funcţii pentru 

Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. 

Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi este instituţie publică de cultură, cu 

personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b,c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, 

cu modificările şi completările ulterioare: „Autorităţile administraţiei publice în subordinea 

cărora funcţionează aşezămintele culturale, instituţii publice, aprobă pentru acestea, în 

conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă: […] numărul de posturi; statul de 

funcţii”. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 

judeţean „aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 

organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „În 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: asigură, potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean privind: […] cultura”. 

 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate şi 

poate fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
 

Director executiv, 
 

Stoica George 

Director executiv, 
 

Cristea Constantin 

Director executiv, 
 

Epure Camelia 
 

 
Arhitect Şef, 

 
Dumitrescu Mărioara 

 
Şef serviciu, 

 
Mişurnov Andrei 

 
Şef serviciu, 

 
Coca Ionel 

 
 
 
Coca Ionel                                                                                                                                                      SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./10.05.2018                                                                                                                                                           Coca Ionel 


