
 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr. _____ 

din ___________________ 2021 

 
privind: modificarea  statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11130/21.10.2021  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare al 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 adresa nr. 601/05.10.2021 a Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11130/05.10.2021; 

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a,d), alin (2) lit. c), alin. (5) lit. (d) 
din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. (1) Se aprobă modificarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală 
Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător  
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 172/27.07.2021 privind aprobarea organigramei 
şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi. 
 
  Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, care 
răspunde şi de punerea în aplicare a prevederilor acesteia. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

 
 

 

 

 

 

 

 

Constantinescu Iuliana                                                                                            SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./18.10.2021                                                                                                                  Constantinescu Iuliana

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca  
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      Anexa  
STAT DE FUNCŢII AL MUZEULUI DE ARTĂ VIZUALĂ GALAŢI 

Nr. 
Crt. 

Structura Funcții contractuale Gr./tr. 
prof 

Nivel 
studii 

Număr 
posturi 

Specialitatea 
studiilor 

Observații 

de 
conducere 

de 
 execuție 

A. FUNCTII DE CONDUCERE 

1. manager manager  II S 1 
studii superioare științe umaniste de lunga 
durata 

 

2. economist (IA) 
director adj. 
economic 

 II S 1 
studii superioare de lunga durata - 
economice 

 

B. COMPARTIMENT ACTIVITATE MUZEOGRAFICA 

3. muzeograf  muzeograf Deb. S 1 
studii superioare-pictura, grafica, sculptura, 
critic de arta, de lunga durata 

 

4. muzeograf  muzeograf II S 1 
studii superioare-pictura, grafica, sculptura, 
critic de arta, de lunga durata 

 

5. muzeograf  muzeograf IA S 1 
studii superioare-pictura, grafica, sculptura, 
critic de arta, de lunga durata 

 

6. muzeograf  muzeograf IA S 1 
studii superioare-pictura, grafica, sculptura, 
critic de arta, de lunga durata 

 

7.  muzeograf  muzeograf Deb. S 1 
studii superioare-pictura, grafica, sculptura, 
critic de arta, de lunga durata 

 

8. muzeograf  muzeograf II S 1 
studii superioare-pictura, grafica, sculptura, 
critic de arta, de lunga durata 

 

9.  educator muzeal  
educator 
muzeal 

IA S 1 
studii superioare de lunga durata 
(formare/specializare pedagogie muzeala) 

 

10. restaurator  restaurator IA S 1 
studii superioare de specialitate de lunga 
durata  

 

11. conservator  conservator IA M 1 studii medii si curs de conservator  

12. 
gestionar custode 
sala 

 
Gestionar 
custode sala 

I M 1 studii medii  

C. COMPARTIMENT INFORMATICA 

13. operator  operator 
I M 1 

studii medii de specialitate sau studii medii 
si curs de specialitate-operator 

 

14. operator  operator 
I M 1 

studii medii de specialitate sau studii medii 
si curs de specialitate-operator 

 

D. COMPARTIMENT DE INTRETINERE SI SUPRAVEGHERE 

15. supraveghetor muzeu  supraveghetor 
muzeu 

I G:M 1 
studii medii sau generale  



Hotărârea nr. _____ din ________________ 2021 
Pag. nr.3 

16.  supraveghetor muzeu  supraveghetor 
muzeu 

I G;M 1 
studii medii sau generale  

17.  supraveghetor muzeu  supraveghetor 
muzeu 

I G;M 1 
studii medii sau generale  

18. supraveghetor muzeu  supraveghetor 
muzeu 

I G;M 1 
studii medii sau generale  

19. supraveghetor muzeu  supraveghetor 
muzeu 

I G;M 1 
studii medii sau generale  

20.  supraveghetor muzeu  supraveghetor 
muzeu 

I G;M 1 
studii medii sau generale  

E. COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL – PERSONAL, ADMINISTRATIV SI SECRETARIAT 

21. 
referent de 
specialitate 

 
referent de 
specialitate 

I S 1 studii superioare de lunga durata  

22. 
Referent de 
specialitate 

 
referent de 
specialitate 

III S 1 Studii superioare de lunga durata  

23. referent  referent IA M 1 
studii medii si curs de inspector resurse 
umane 

 

24. administrator  administrator I M 1 studii medii  

25. referent  referent II M 1 studii medii  

26. paznic  paznic I G:M 1 studii medii sau generale  

27. paznic  paznic I G;M 1 studii medii sau generale  

28. paznic  paznic I G;M 1 Studii medii sau generale  

29. 
muncitor calificat 
(tâmplar) 

 tâmplar I G:M 1 
studii medii de specialitate sau școala 
profesionala de specialitate 

 

30. șofer  șofer I G;M 1 
studii medii de specialitate sau școala 
generala si curs de calificare (permis 
conducere auto B.C.D.) 

 

TOTAL GENERAL 30   

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                           
Nr. 11130/21.10.2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea  statului de 

funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi 
 

 

Muzeul de Artă Vizuală Galaţi este instituţie publică de cultură cu personalitate juridică, 

aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Prin adresa nr. 601/05.10.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

11130/05.10.2021, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi a prezentat Consiliului Judeţean Galaţi o 

propunere privind unele modificări ale statului de funcţii ale instituţiei. 

Modificările propuse sunt următoarele: 

Poziţia 4 din statul de funcţii - transformarea unui post de muzeograf grad debutant 

din cadrul Compartimentului activitate muzeografică în post de muzeograf gradul II, ca 

urmare a susţinerii şi promovării examenului de promovare în gradul imediat superior. 

Art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ;: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 

îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor 

publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;” 

Alin. (2) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 

(1) lit. a), consiliul judeţean: […] c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 

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

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

specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

Alin. (5) lit. d) al aceluiaşi articol prevede: “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: […] d) cultura; 

Numărul de posturi propus în prezent pentru aprobare rămâne neschimbat – 30. 

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 
 
 
 
 

 
Constantinescu Iuliana                                                                                                      SMRUSSMAC – Consilier superior   

1. ex./18.10.2021                                                                                                                            Constantinescu Iuliana 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              
Nr. 11130/21.10.2021 
 
 

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

funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi 
 
 
  

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul propune un proiect de Hotărâre a Consiliului 

Judeţean Galaţi privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă 

Vizuală Galaţi. 

Muzeul de Artă Vizuală Galaţi este instituţie publică de cultură cu personalitate juridică, 

aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Prin adresa nr. 601/05.10.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

11130/05.10.2021, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi a prezentat Consiliului Judeţean Galaţi o 

propunere privind unele modificări ale statului de funcţii ale instituţiei. 

Art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ;: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 

îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor 

publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;” 

Alin. (2) lit. c) al aceluiaşi articol prevede: „(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 

(1) lit. a), consiliul judeţean: […] c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 

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

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

specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

Alin. (5) lit. d) al aceluiaşi articol prevede: “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: […] d) cultura; 

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

 

Direcţia economie şi 
finanţe, 

Director executiv, 
Stoica George 
_____________ 

Direcţia de dezvoltare 
regională, 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

_____________ 

Direcţia 
Arhitect şef, 

_____________ 
 

Direcţie programe, 
Director executiv, 
Epure Camelia 
_____________ 

 
Direcţia Patrimoniu, 

Director executiv 
adjunct, 

Hălăşag Sorin 
_____________ 

 
Direcţia Tehnică 
Director executiv, 
Măciucă Radu 
_____________ 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 

_____________ 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice, 

Şef serviciu,  
Nedelcu Alina 

_____________ 

 

 

 

Constantinescu Iuliana                                                                                                      SMRUSSMAC – Consilier superior   

1. ex./18.10.2021                                                                                                                           Constantinescu Iuliana 


