ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind modificarea Statului de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.08.2019.
Având în vedere:
- raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice Subordonate ,
înregistrat sub nr. 14510 din 22.08.2019;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- Nota de fundamentare a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, nr. 1950 din
21.08.2019, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 14461 din aceeaşi dată;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 23 din 28.02.2017 privind înfiinţarea
Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5, art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4 alin. (1), (2) și art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind
instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat
artistic, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (1) și (2) ale Anexei nr. III, Capitolul 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. 173 alin. (1) lit. a), d) şi f), alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. d) din Ordonan ța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art 1. – Se aprobă modificarea Statului de funcții al Centrului Județean de Cultură și Creație
Călărași, prin transformarea următoarelor posturi vacante, astfel:
a) postul de referent de specialitate, grad I, studii superioare, în referent IA, studii medii,
poziția nr. 6 din Statul de funcții;
b) postul de referent IA, studii medii, în referent de specialitate grad III, studii superioare, pozi ția
nr. 10 din Statul de funcții;
c) postul de referent artistic, studii medii, în consultant artistic grad II, studii superioare, pozi ția
nr. 29 din Statul de funcții;
d) postul de referent artistic, studii medii, în consultant artistic debutant, studii superioare, pozi ția
nr. 34 din Statul de funcții;
e) postul de consilier grad II, studii superioare, în consilier grad I, studii superioare, pozi ția nr. 39
din Statul de funcții;
f) postul de muncitor necalificat II, studii medii/generale, în şofer I, studii medii/generale, pozi ția
nr. 53 din Statul de funcții.
Art. 2. - Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va
comunica prezenta celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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