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MUNICIPIUL ZALĂU 

PRIMAR
450016 - Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

AVIZAT,
SECRETAR GEI^RAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Statului de funcţii pentru 

Casa Municipală de Cultură Zalău

Consiliul Local al municipiului Zalău,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 35617 din 09 mai 2023 al Primarului municipiului Zalău;
-Raportul de specialitate nr. 35681 din 09 mai 2023 al Direcţiei resurse umane, 

monitorizare unităţi de învăţământ - CFG - Serviciul resurse umane, salarizare;
-Referatul nr. 781 din 28 aprilie 2023, înregistrat la Primăria municipiului Zalău sub 

nr. 33458 din 02 mai 2023 al Casei Municipale de Cultură Zalău;
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;
-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) Ut. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 lit. a) şi b), art. 68 
alin. (1), art. 69 alin. (1), art. 70 şi art. 84 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului- 
cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice;

-în temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă Statul de funcţii pentru Casa Municipală de Cultură Zalău, conform 
Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data prezentei se abrogă HCL nr. 452 din 16 decembrie 2022, privind aprobarea 
Statului de funcţii pentru Casa municipală de Cultură Zalău, ca urmare a transformării unor funcţii 
contractuale de execuţie vacante.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Casa Municipală de
Cultură Zalău.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcţia administraţie publică
- Direcţia economică
- Direcţia resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ - CFG
- Casa Municipală de Cultură Zalău

PRIMAR, 
IONEL CIUNT

Vaturi "pentru”
^Împotrivă”
"abţineri”
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MUNICIPIUL ZALĂU 
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Fax.(40)260.661869 
e-mail: primaria@zalausj.ro

Nr. 35617 din 09.05.2023

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii pentru 

Casa Municipală de Cultură Zalău

Având în vedere:
• Referatul nr. 781 din 28 aprilie 2023, înregistrat la Primăria municipiului Zalău sub nr. 33458 din 02 mai 2023 

prin care Casa Municipală de Cultură Zalău propune aprobarea Statului de funcţii, prin transformarea unor fimcţii 
contractuale în urma promovării examenului de promovare în clasă/grad/treaptă;

• Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare:
”ART. 129 - (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor 
şi regiilor autonome de interes local;
(3) în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul defuncţii ale aparatului 
de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale 
regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes 
local şi statul de funcţii al acestora ”
în conformitate cu prevederile art. 13 lit. a) şi b), art. 68 alin. (1), art. 69 alin. (1), art. 70 şi art. 84 din HG nr. 

1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la nivelul Casei Municipale de Cultură Zalău, s-au 
organizat examene de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară şi examen de promovare într-o 
funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Angajaţii Casei Municipale de Cultură Zalău care au participat la examenul de promovare şi au fost declaraţi 
admişi se numesc în gradul/treapta profesională imediat superioare celei deţinute prin transformarea posturilor 
ocupate de aceştia, respectiv într-o funcţie prevăzut cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, astfel:

^ o funcţie contractuală de execuţie de solist vocal Vi normă, treapta II din cadrul Compartimentului 
instrumentişti, solişti vocali, se transformă în funcţie contractuală de execuţie de solist vocal 14 normă, grad 
II, ca urmare a promovării examenului de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de 
studii superior;

^ o funcţie contractuală de execuţie de maestru de studii-balet, grad debutant din cadrul Compartimentului 
Ansamblul Folcloric, se transformă în funcţie contractuală de execuţie de maestru de studii-balet, grad II, ca 
urmare a promovării examenului de promovare în grad/treaptă profesionă imediat superioară;

> o funcţie contractuală de execuţie de instrumentist 14 normă, treapta debutant, se transformă în funcţie 
contractuală de execuţie de instrumentist 14 normă, treapta III, ca urmare a promovării examenului de 
promovare în grad/treaptă profesionă imediat superioară;

Modificările propuse nu modifică numărul de posturi aprobate prin HCL nr. 452 din 16 decembrie 2022, privind 
aprobarea Statului de funcţii pentru Casa municipală de Cultură Zalău, ca urmare a transformării unor funcţii 
contractuale de execuţie vacante.

în temeiul art. 136 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Statului de funcţii pentru Casa Municipală de Cultură Zalău.

Primar, 
Ionel Ciunt
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Direcţia resurse umane, monitorizare unităţi de învăţământ - CFG 
Serviciul resurse umane, salarizare 
Nr. 35681 din 09.05.2023

REFERAT DE SPECIALITATE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii pentru 

Casa Municipală de Cultură Zalău

Având în vedere :
• Prevederile art. 136 alin. (3) lit. a): ”(3) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de 

referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se 
înregistrează şi se transmit de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ- 
teritoriale: a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate

• Referatul de aprobare nr. 35617 din 09 mai 2023 al proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Statului de funcţii pentru Casa Municipală de Cultură Zalău;

• Referatul nr. 781 din 28 aprilie 2023, înregistrat la Primăria municipiului Zalău sub nr. 33458 
din 02 mai 2023 prin care Casa Municipală de Cultură Zalău propune aprobarea Statului de 
funcţii, prin transformarea unor funcţii contractuale în urma promovării examenului de 
promovare în clasă/grad/treaptă;

• Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
"ART. 129 - (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice 
de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;
(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 
c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de 
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, 
reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 
reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora”

• Prevederile art. 13 lit. a) şi b), art. 68 alin. (1), art. 69 alin. (1), art. 70 şi art. 84 din HG nr. 
1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
”ART. 13 Promovarea se face prin concurs sau examen şi reprezintă modalitatea de ocupare, 
ca urmare a promovării concursului sau examenului organizat în acest sens, a unei funcţii:
a) cu grad superior celui deţinut/cu treaptă profesională superioară celei deţinute anterior 
promovării;
b) cu un nivel superior de studii;
ART. 68 (1) Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin 
trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională superioară, într-o funcţie de 
conducere sau într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.
ART. 69 (1) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte 
profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar în situaţia în care nu există un asemenea
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post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat în 
unul de nivel imediat superior.
ART. 70 Promovarea personalului contractual într-o funcţie pentru care este prevăzut un 
nivel de studii superior se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta 
este încadrat într-un post prevăzut cu studii superioare de scurtă durată sau studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, al cărui grad 
profesional îi asigură cel puţin salariul de bază avut, cu menţinerea gradaţiei avute la data 
promovării.
ART. 84 Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin 
examen, la sfârşitul perioadei, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat 
superioară. ”

în conformitate cu prevederile legale sus menţionate, angajaţii Casei Municipale de Cultură 
Zalău care au participat la examenul de promovare şi au fost declaraţi admişi se numesc în 
gradul/treapta profesională imediat superioare celei deţinute prin transformarea posturilor ocupate de 
aceştia, respectiv într-o funcţie prevăzut cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, astfel:

• o funcţie contractuală de execuţie de solist vocal V2 normă, treapta II din cadrul 
Compartimentului instrumentişti, solişti vocali, se transformă în funcţie contractuală de 
execuţie de solist vocal */2 normă, grad II, ca urmare a promovării examenului de promovare 
într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior;

• o funcţie contractuală de execuţie de maestru de studii-balet, grad debutant din cadrul 
Compartimentului Ansamblul Folcloric, se transformă în funcţie contractuală de execuţie de 
maestru de studii-balet, grad II, ca urmare a promovării examenului de promovare în 
grad/treaptă profesionă imediat superioară;

• o funcţie contractuală de execuţie de instrumentist ‘A normă, treapta debutant, se transformă 
în funcţie contractuală de execuţie de instrumentist 14 normă, treapta III, ca urmare a 
promovării examenului de promovare în grad/treaptă profesionă imediat superioară;

Modificările propuse nu modifică numărul de posturi aprobate prin HCL nr. 452 din 16 
decembrie 2022, privind aprobarea Statului de funcţii pentru Casa municipală de Cultură Zalău, ca 
urmare a transformării unor funcţii contractuale de execuţie vacante.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Statului de funcţii pentru Casa Municipală de Cultură Zalău, conform Anexei 1 care face parte 
integrantă din proiect, este necesar şi oportun.

Odată cu adoptarea Hotărârii de Consiliu Local, se abrogă HCL nr. 452 din 16 decembrie 
2022, privind aprobarea Statului de funcţii pentru Casa municipală de Cultură Zalău, ca urmare a 
transformării unor funcţii contractuale de execuţie vacante.

Director^xecutiv,
MihaelMOnuţan

Şef serviciu, 
Carmen Şerban
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CONSILIUL LOCAL ZALĂU 
CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ ZALĂU
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Nr.781 din 28.04.2023

Referat

privind modificarea Statului de Funcţii pentru Casa Municipală de Cultură Zalău, 
instituţie publică, cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local

Zalău

Având în vedere rezultatele obţinute la examenele de promovare din luna 
aprilie 2023 consemnate în procesele verbale (nr.759/26.04.2023, 760/26.04.2023, 
761/26.04.2023) şi ţinând cont de prevederile art.69 alin.(l) “Promovarea 
personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se 
face, de regulă, pe un post vacant, iar în situaţia în care nu există un asemenea post, 
se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat 
în unul de nivel imediat superior” din HG nr. 1336/2022 din 28 octombrie 2022 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice solicităm 
transformarea posturilor ocupate ca urmare a promovării examenului, după cum 
urmează:

■ Compartiment instrumentişti, solişti vocali
- transformarea unui post de execuţie de solist vocal V2 normă treapta II în post de 

execuţie de solist vocal V2 normă grad II, ca urmare a susţinerii şi obţinerii 
rezultatului „admis” la examenul de promovare în grad profesional, ca urmare a 

obţinerii unei diplome de nivel superior;
■ Compartiment Ansamblul Folcloric
- transformarea unui post de execuţie de maestru destudii-balet grad debutant în 

post de execuţie de maestru destudii-balet grad II, ca urmare a susţinerii şi 
obţinerii rezultatului „admis” la examenul de promovare în grad profesional 
imediat superior celui deţinut.



\,

■ Compartiment Fanfara Promenada
- transformarea unui post de execuţie de instrumentist V2 normă treapta debutant 
în post de execuţie de instrumentist ^2 normă treapta III, ca urmare a susţinerii şi 
obţinerii rezultatului „admis” la examenul de promovare în treaptă profesională 

imediat superioară celei deţinute.

Modificările prevăzute se încadrează în sumele alocate în bugetul Casei 
Municipale de Cultură Zalău pe anul 2023.

Ataşăm alăturat Statul de funcţii (Anexa nr.l) al Casei Municipale de Cultură 
Zalău cu noile modificări.

Menţionăm că aceste propuneri nu modifică numărul de posturi aprobate prin 
HCLnr.452 din 16.12.2022.

Manager
Rodica Seling-Pop
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CONSILIUL LOCAL ZALĂU
CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ ZALĂU

Zalău, Str.22 Decembrie 1989, iir.a. Judeţul Sălaj 
Telefon/Fax.026CÎ/661600 e-mail: cmczalau@yaho6,com

ANEXA nr.l
la Referatul nr.781 din 28.04.2023

STAT DE FUNCŢII

NivelulFuncţia contractualăNumele, prenumele/vacantNr :=

studiilor t<u
>CQcrt 'V o. cs a u a>

O i
JODe execuţieDe conducere O

sManagerSeling-Pop Rodi ca1
COMPARTIMENT INSTRUMENTIŞTI, SOLIŞTI VOCALI

S IADirijorPârj an lonuţ2
IASArtist instrumentistQpriş Călin-Adrian3
IASArtist instrumentistCâmpean Paul-Iulian4
IASArtist instrumentist 

Artist instrumentist
Câmpean Titus-Gabriel 
Tăut Daniel

5
IAS6
IIIGMInstrumentistOrţan Vlad Vasile7
ISArtist instrumentist8 Vacant
IGMInstrumentistHădade Călin-Vasile9
IGMInstrumentistCovaci Tiberiu10
IGMInstrumentist

Instrumentist
Stoica luliu-SamuiIII

IGMlorga Comeliu12
IGMInstrumentistLorincz Claudiu13
IGMInstrumentistTanţa Iulian14
IGMConcertmaestru

Instrumentist
Stoica Daniel-Ervin15

IGMLakatos Zoran Zsolt16
IMSolist vocalCoca Vasile_____

Seling-Pop Rodica
17

ISSolist vocal18
IMSolist vocalVacant19



NivelulFuncţia contractuală :3 .
Atstudiilor >RNumele, prenumele/vacantNr ’Q a.

ct ei

O i
Vi

XiDe execuţieDe conducerecrt O
M ISolist vocalPopovici Aurora20

'/2 normăS IISolist vocal 1/2 normăIndrecan-Vălean Andreea21
V2 normăIISSolist vocal 1/2 normăCostinaş Claudiu21 a

COMPARTIMENT DANSATORI
IIIMCoregrafPuşcaş Anghel____

Rus Alexandru-Ionel
22

IGMCorepetitor23
Deb ‘A normăGMDansator V2 normăVacant24

V2 normăIGMDansator 'A normăOpriş Ioana24 a
1/2 normăIGMDansator V2 normă 

Dansator 14 normă 
Dansator 1/2 normă

Kordiş Monica 
Crişan Cristina lulia 
Rus Lavinia-Ioana

25
'A normă 
1/2 normă

IGM25 a
IGM26

1/2 normăIGMDansator VS normăGozman Florina-Gabriela26 a
1/2 normăIGMDansator V2 normăIgnat Ramona-Ioana27
1/2 normăIGMDansator V2 normăRad Andreea27 a
1/2 normăIIGMDansator V2 normă 

Dansator I/2 normă
Cuibuş Mihaela-Bianca28

1/2 normăIGMDârjan Mihaela-Dana
Paşca Roxana Alina

28 a
1/2 normăIIIGMDansator V2 normă 

Dansator ‘A normă
29

Deb '/2 normăGM29 a Vacant
I 1/2 normăGMDansator 'A normăGozman Alin30

1/2 normăIGMDansator y2 normăPlotuna Rareş-Marian30 a
1/2 normăIGMDansator V2 normăNegru Ciprian-Cosmin

Coste loan-Marius
31

1/2 normăIGMDansator V2 normă31 a
Deb V2 normăGMDansator ‘A normă 

Dansator V2 normă
32 Vacant

V2 normăIGMBarbuş Sergiu-Casian 
Baba Marius

32 a
V2 normăIGMDansator V2 normă33
V2 normăIGMDansator V2 normăMărginean Dan-Mihai33 a
‘A normăDebGMDansator V2 normăVacant34
1/2 normă 
V2 normă

DebGMDansator V2 normă34 a Vacant
IIGMDansator 'A normăZaha Dan Lucian35

1/2 normăDebGMDansator ‘A normăVacant35 a
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COMPARTIMENT ANSAMBLUL FOLCLORIC COLUMNA
Funcţia contractuală Nivelul :=

«sNr

O u
De execuţie t<u

De conducere studiilorNumele, prenumele/vacant
crt Xio

sCoregraf IAHossu Gabriela36
S IIMaestru de studii-baletTătar lonuţ37

COMPARTIMENT FANFARA PROMENADA
Funcţia contractuală Nivelul :s

Nr «1 i- ??
De execuţie t<u

De conducere studiilorNumele, prenumele/vacant
O icrt

o
IsArtist instrumentistPopovici Emil38

Vi normădebutantMInstrumentist39 Vacant
debutant Vi normăMInstrumentist39 a Vacant
debutant Vi normăMInstrumentistVacant40
debutant Vi normăMInstrumentistVacant40 a

IMInstrumentistGhile Sebastian Cristian 
Vescan Romeo-Victor 
Vescan Andrei Romeo

41
IMInstrumentist42

Vi normăIIIMInstrumentist Vi normă43
II Vi normăMInstrumentist ‘A normăPuşcaş Marius Viorel 

Boie Mihai Cristian
43 a

S II Vi normăArtist instrumentist Vi normă44
Deb Vi normăMInstrumentist '/2 normăVacant44 a

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, TEHNIC ŞI DE SPECIALITATE
IMAdministratorRiza Marian45
IMReferent46 Vacant

Vi normăIMMaestru lumini-sunet Vi normăDragoş Cosmin47
Vi normăS IASecretar literar-PR-marketingVacant47 a

GMSupraveghetor sală, controlor bileteOpriş Ioana48



Fărcaş Gheorghe Pavel Muncitor din activitatea specifică 
instituţiilor de spectacole sau concerte

GM I49

Vacant Muncitor din activitatea specifică 
instituţiilor de spectacole sau concerte

GM I50

51 Mureşan Florica Îngrijitor GM
52 Vacant Îngrijitor GM

COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL, JURIDIC, RESURSE UMANE, ACHIZIŢII PUBLICE
Funcţia contractuală Nivelul :s

Nr ADe conducere De execuţie "O tNumele, prenumele/vacant D.studiilor C3
crt O t/i

O

53 Brînduşan Viorica Mariana Contabil şef S II
54 Oros Ioana Alina Inspector de specialitate (achiziţii 

publice).
S I

55 Barbuş Claudia Mariana Consilier juridic S I
56 Gurzău Andreea Dana Inspector de specialitate (res. umane) S I
57 Vacant Inspector de specialitate S I
58 Vacant Casier M I

Man;
Rodie

1
*

O


