
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A   Nr.165/2008 
privind modificarea statului de funcţii al Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale  Vaslui 
 

având în vedere adresa  nr.1629/2008 a Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale  Vaslui privind propunerea de modificare a statului de funcţii; 

în conformitate cu prevederile art.8 din O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al 
altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr. II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele 
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin 
legi speciale, cu modificările şi completările ulterioare;  

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 referent, cu nivel de studii medii treapta IA, în 

referent, cu nivel de studii superioare gradul I, în vederea promovării persoanei  ca urmare a absolvirii 
studiilor superioare de lungă durată. 

Art.2 –Se aprobă transformarea  postului de referent, cu nivel de studii medii treapta II, în 
referent, cu nivel de studii superioare gradul II, în vederea promovării persoanei  ca urmare a absolvirii 
studiilor superioare de lungă durată. 

Art.3 –Se aprobă transformarea  postului  unic de referent, cu nivel de studii superioare de scurtă 
durată gradul III, în referent gradul II, în vederea promovării persoanei  ca urmare a îndeplinirii  
condiţiilor de promovare  în gradul  de salarizare imediat următor. 

Art.4 –Se aprobă transformarea  postului  unic de consultant artistic – muzică, cu nivel de studii 
superioare gradul I, în consultant artistic – muzică gradul IA, în vederea promovării persoanei  ca urmare 
a îndeplinirii  condiţiilor de promovare  în gradul  de salarizare imediat următor.  

Art.5 –Se aprobă transformarea  postului  unic de consultant artistic – obiceiuri, cu nivel de studii 
superioare gradul V, în consultant artistic – obiceiuri gradul IV, în vederea promovării persoanei  ca 
urmare a îndeplinirii  condiţiilor de promovare  în gradul  de salarizare imediat următor.  

Art.6 –Se aprobă transformarea  postului  unic de consultant artistic – artă populară, cu nivel de 
studii superioare gradul V, în consultant artistic – artă populară gradul IV, în vederea promovării 
persoanei  ca urmare a îndeplinirii  condiţiilor de promovare  în gradul  de salarizare imediat următor.  

Art.7 –Se aprobă transformarea  postului  unic de consultant artistic – teatru amatori, cu nivel de 
studii superioare gradul V, în consultant artistic – teatrul amatori gradul IV, în vederea promovării 
persoanei  ca urmare a îndeplinirii  condiţiilor de promovare  în gradul  de salarizare imediat următor. 

Art.8 – Anexa nr.2  la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.38 din 2006, modificată, se 
înlocuieşte cu anexa  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Centrul judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Vaslui. 

                      Vaslui, 28 noiembrie 2008 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                       Contrasemnează 
                                                                                                                            Secretarul   judeţului Vaslui 
                                                                                                                                              Gheorghe  Stoica 
 



                                      Anexa  
                                   la Hotărârea nr.165/2008 

STAT DE FUNCTII 
al personalului din cadrul Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Vaslui 
Nr. 
crt. 

Denumirea compartimentului şi funcţiei  
de execuţie                       de  conducere 

Nr. 
posturi 

Nivel 
studii Grad sau treaptă 

CONDUCEREA CENTRULUI   =  2 
1. Consultant artistic                 director 1 S I 
2. Economist                          contabil şef 1 S IA 

COMPARTIMENT CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE   = 5 
3. Consultant artistic (folclor)                  1 S I 
4. Consultant artistic (muzica)    1 S IA 
5. Consultant artistic  (obiceiuri)                1 S IV 
6. Consultant artistic  (artă populară) 1 S IV 
7. Consultant artistic  (teatru amatori)              1 S IV 

COMPARTIMENT EDUCAŢIE PERMANENTĂ ŞI EDITARE  = 3  
8. Referent  1 S debutant 
9. Referent 1 M II 

10. Referent   1 M I 
COMP. FINANCIAR, CONTABILITATE, PERSONAL  ADMINISTRATIV-GOSPODARESC  =3şi 1/2 
11. Referent  1 SSD II 
12. Casier - magaziner 1 M I 
13. Îngrijitor  ½  M I 
14. Şofer 1 M  

T  O T  A   L 
13   şi   ½  

 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
E x p u n e r e    de    m o t i v e 

la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale  Vaslui 

 
Proiectul de hotărâre ce se prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră, în conformitate 

cu prevederile art.104 alin. (2)  lit. “a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, are drept motivaţie solicitarea conducerii Centrului 
judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Vaslui  de transformare a  postului de 
execuţie  de consultant artistic (obiceiuri) gradul debutant din cadrul compartimentului conservarea şi 
promovarea culturii tradiţionale, în consultant artistic (obiceiuri) gradul V, în vederea promovării 
funcţionarului care a parcurs perioada de stagiu. 

În conformitate cu prevederile  art.7 şi art.8 din Ordonanţa Guvernului  nr.10/2008 privind nivelul 
salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr.154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizaţiilor pentru persoane care 
ocupă funcţii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a 
altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, promovarea persoanelor încadrate pe 
posturi unice şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu  care să cuprindă 
activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de 
nivel superior. Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe 
funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice 
domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător 
studiilor absolvite, la care se asigura o creştere cu până la 20% a salariului de baza avut. 

În acest context  propun transformarea  a două posturi de referent, cu nivel de studii medii treapta 
IA şi II, în referent, cu nivel de studii superioare gradul I şi respectiv II, în vederea promovării 
persoanelor  ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată. 

De asemeni în vederea promovării persoanelor, încadrate pe posturi unice, ca urmare a îndeplinirii  
condiţiilor de promovare  în gradul  de salarizare imediat următor, propun: 

• transformarea  postului  unic de referent, cu nivel de studii superioare de scurtă durată gradul III, 
în referent gradul II; 

• transformarea  postului  unic de consultant artistic – muzică, cu nivel de studii superioare gradul I, 
în consultant artistic – muzică gradul IA; 

• transformarea  postului  unic de consultant artistic – obiceiuri, cu nivel de studii superioare gradul 
V, în consultant artistic – obiceiuri gradul IV; 

• transformarea  postului  unic de consultant artistic – artă populară, cu nivel de studii superioare 
gradul V, în consultant artistic – artă populară gradul IV; 

• transformarea  postului  unic de consultant artistic – teatru amatori, cu nivel de studii superioare 
gradul V, în consultant artistic – teatrul amatori gradul IV. 
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, 
Vasile Mihalachi 

 


