
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A   Nr.71/2008 

privind modificarea statului de funcţii al  
Muzeului „Vasile  Pârvan” Bârlad 

 
având în vedere adresa  nr.721 din 05.05.2008 a Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad privind 

propunerea de modificare a statului de funcţii; 
în conformitate cu prevederile art.7 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; 

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 posturilor unice de execuţie, existente în statul de funcţii al 

personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad, ocupate de personalul contractual  care 
îndeplineşte condiţiile de promovare  în treapta de salarizare imediat următoare, după cum urmează:  

a) postul de execuţie de analist (programator) ajutor, treapta profesională III se transformă 
în treapta II de salarizare; 

b) postul de execuţie de administrator, treapta profesională II se transformă în treapta I de 
salarizare. 

Art.2. – Poziţiile nr.39  şi nr.40  din Statul de funcţii al personalului din cadrul Muzeului 
„Vasile Pârvan” Bârlad, prevăzut în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.19/2006, se 
modifică în mod corespunzător. 

Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Muzeul „Vasile Pârvan”  Bârlad. 
     Vaslui, 20 mai 2008 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu  Bichineţ 

                                                                                                                      Contrasemnează: 
                                                                                                                         Secretarul  judeţului Vaslui, 

                          Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind modificarea 

statului de funcţii al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad 
 

  Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Muzeului  „Vasile 
Pârvan” Bârlad ce se prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră este elaborat având în 
vedere solicitările conducerii instituţiei prin adresa nr.721/05.05.2008  şi în temeiul prevederilor  
art.104 alin. (2) lit. “a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 În conformitate cu prevederile art.7 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 şi a indemnizaţiilor 
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a 
drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, 
promovarea personalului contractual în anul 2008, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post 
vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu excepţia persoanelor încadrate 
pe posturi unice, prevăzute în statul de funcţii, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate 
pentru cheltuielile cu salariile. Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe posturi unice 
se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior. 

 În urma  evaluării performanţelor profesionale individuale a activităţii desfăşurate în anul 
2007, în baza art.25 lit. „c” din  HG nr.125/1999 persoanele care ocupă posturile unice de analist 
(programator) ajutor, treapta profesională III  şi de administrator, treapta profesională II, obţinând 
punctaj peste limita maximă a punctajului postului, au devenit promovabili. 

În acest context se propune transformarea  posturilor unice de execuţie, existente în statul de 
funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad, ocupate de personalul contractual  
care îndeplineşte condiţiile de promovare  în treapta de salarizare imediat următoare, după cum 
urmează:  

c) postul de execuţie de analist (programator) ajutor, treapta profesională III se transformă 
în treapta II de salarizare; 

d) postul de execuţie de administrator, treapta profesională II se transformă în treapta I de 
salarizare. 

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, 

Corneliu Bichineţ 
 


