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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 
                                                                       

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea modificării statului de funcţii al Muzeului Județean ,,Teohari 
Antonescu,, Giurgiu 

  
CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU, 
Având în vedere Referatul de aprobare nr.10870 din 20 august 2020 al preşedintelui, avizul 

Comisiei juridice, apărarea ordinii publice şi egalităţii de şanse, Raportul de specialitate nr.10871 
din 20 august 2020 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activităţii instituţiilor 
publice de cultură şi adresa nr.815 din 07 august 2020 a Muzeului Județean ,,Teohari Antonescu,, 
Giurgiu,  înregistrată la Consiliul Judeţean Giurgiu sub nr.10602 din 14 august 2020; 
 Văzând prevederile art.31 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.41 alin.(2) și alin.(7) 
din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr.53/2003-Codul Muncii și ale Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului 
Județean Giurgiu; 
 Ținând cont de prevederile art.173 alin.(2) lit.c) și art.178 alin.(2) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioarecompletările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. – Se aprobă modificarea statului de funcții al Muzeului Județean ,,Teohari 

Antonescu,, Giurgiu, în sensul transformării a două funcții contractuale de execuţie, după cum 
urmează:  

-La poziția 22 din inspector de specialitate, gradul profesional debutant în inspector de 
specialitate, gradul profesional III; 

-La poziția 15 din conservator, gradul profesional II în conservator, gradul profesional I; 
Art.2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.138 din 25 octombrie 2019 a Consiliului 

Judeţean Giurgiu, rămân neschimbate. 
Art.3. – Compartimentul resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de 

cultură, va comunica Muzeului Județean ,,Teohari Antonescu,, Giurgiu prezenta hotărâre în 
vederea ducerii la îndeplinire. 
 
 

  PREŞEDINTE,                            CONTRASEMNEAZĂ, 
    Mariana MINA            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
        Nina Carmen Crișu 
 
Giurgiu, 28 august 2020  
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