
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T A R A R E 
pentru aprobarea structurii organizatorice, funcţionale, numărului de personal şi  

statului de funcţii ale Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman” Buzău 
                     
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;   
        Având în vedere: 

 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr.65/CLM/2015, prin care se propune aprobarea structurii organizatorice, 
funcţionale, numărul de personal şi statului de funcţii precum şi numirea 
directorului-manager al Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman” Buzău;  
 - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău;  

- prevederile Contractului de finanţare nr. 1561/2011 referitor la Cererea de 
finanţare nr. SE/1/11/CU/1/2/2, cod SMIS 7263, privind Reabilitarea monumentului 
istoric “Ansamblul Conacului Marghiloman”; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural 
“Alexandru Marghiloman” al municipiului Buzău, aprobat prin Hotîrârea nr. 
196/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 
  

In temeiul art. 36, alin.(2), lit. a) şi alin.(3) lit.b), art. 45, alin. (1) şi art.115, 
alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 

      H O T A R A S T E : 
    

Art.1.- Se aprobă structura organizatorică şi funcţională, precum şi numărul 
de personal   prevăzute în anexa nr. 1. 

Art.2.- Se aprobă statul de funcţii prevăzut în anexa nr. 2. 

Art.3.- Se aprobă numirea doamnei Elena Isbăşoiu în funcţia contractuală de 
Director-manager al Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman”, nivelul studiilor S, 
clasa 62, gradul II, precum şi stabilirea salariului de bază lunar de 2.688lei. 

În termen de 60 de zile de la data numirii directorul-manager va elabora şi 
prezenta spre aprobare consiliului local un plan de management care va cuprinde 
programele şi proiectele minimale pe care acesta se angajează să le realizeze în 
vederea atingerii scopului şi obiectivelor stabilite.  

Art.4.- Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

 

 

Art.5.- Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01 
mai 2015. 

Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională şi Centrul Cultural 
“Alexandru Marghiloman”  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Daniel Lambru   

                                                                                                    
 
 
 
 
 

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
        
                                                                                                 Ştefan Nedelcu 
                                                     
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                           

Buzău, 30 aprilie 2015 

Nr.75 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

şedinţa din data de 30 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(1) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un 

număr de 21 voturi pentru, - abţineri şi  - voturi împotrivă, din numărul total de 23 

consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.                                                                                                                





 
ANEXA nr. 2 

       la Hotărârea nr. 75 din 30 Aprilie 
2015  

          a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău 

 
 
 

 
STAT DE FUNCŢII 

pentru Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman” al municipiului Buzău  
 
 

Nr. 

crt 

Funcţia contractuală 
Grad/Treaptă 

Nivelul 

studiilor de conducere de execuţie 

1 Director-manager - II S 

 Biroul Financiar-Administrativ  

2 Şef birou/asistent 

manager 

 II S 

3  Inspector de specialitate / 

administrator IT 

IA S 

4  Inspector de specialitate / 

supraveghetor reţea IT 

I S 

5  Administrator I M 

6  Muncitor calificat/instalator/ I M, G 

7-9  Paznic - M, G 

10  Îngrijitor - M, G 

11-

14 

 Îngrijitor parc - G 

 Compartiment Artistic-Creaţie  

15  Inspector de specialitate / 

custode expoziţii 

I A S 

16  Inspector de specialitate / 

relaţii cu publicul 

I S, SSD, M 

 Compartiment Organizare Activităţi Cultural-Educative  

17-

18 

 Bibliotecar I, II S, SSD,PL 

19-

20 

 Supraveghetor sală - M, G 

 
 



 

 


