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H O T Ă R Â R E 
privind modificarea HCL nr. 155/25 august 2016 pentru aprobarea 
organigramei, numărului de personal, statului de funcţii din cadrul  

Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman” 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară; 

Având în vedere: 
- adresa nr. 126/29.08.2019 a Centrului Cultural Alexandru Marghiloman 

Buzău, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 114.719/24.09.2019; 
- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 

352/CLM/24.09.2019; 
- raportul de specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, 

Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Buzău și Centrului Cultural „Alexandru 
Marghiloman” Buzău, înregistrat sub nr. 114.411/24.09.2019; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică și de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- prevederile Hotărârii nr. 155/25 august 2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind aprobarea organigramei, numărului de personal și a 
statului de funcții ale Centrului Cultural ”Alexandru Marghiloman” Buzău; 

- prevederilor Hotărârii nr. 103/24 aprilie 2019 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2019 al Centrului Cultural ”Alexandru Marghiloman” Buzău; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), art. 139, alin. 

(1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și ale art. 196, alin. (1), lit. (a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1.-  Se aprobă modificarea punctului 20 la anexa nr. 2 la HCL nr. 
155/25.08.2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal, 
statului de funcţii din cadrul Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman”, în 
sensul că postul de solist instrumentist, studii medii treapta IA, se modifică în 
referent  gradul I – studii superioare. 

 



Art.2.-  Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 155/25.08.2016 
pentru aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii din 
cadrul Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman”, în sensul că postul 
modificat potrivit art. 1 se redistribuie de la Compartimentul Organizare 
Activități Culturale – Educative la Compartimentul Artistic – Creație. 

Art.3.- Anexele nr. 1 și 2 la HCL nr. 155/25 august 2016 se înlocuiesc cu 
anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, care conțin modificările prevăzute la 
art. 1 și 2. 

Art.4.- Prezenta hotărâre intră în vigoare la 01.11.2019. 
Art.5.- Primarul Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri prin intermediul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare, Cooperare Interinstituțională şi Centrului Cultural Alexandru 
Marghiloman Buzău.  
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                                   consilier Vasile Murguleț 

 
 
 
 
 
 
                                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 
                                         SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

CU ATRIBUȚII DELEGATE, 
                                                             Elena Camelia Toma 

      
 
   
 
 
 
 
 
 
Buzău, 21 octombrie 2019 
Nr. 285 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 21 octombrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, 
alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru, 1 abţinere şi 0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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PRIMAR 
Nr. 352/CLM/24.09.2019 

 
 
 

 
R E F E R A T  

la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 155/25 august 2016 pentru 
aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii din cadrul  

Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman” 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. (c) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local aprobă, în condițiile legii, 
la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale 
instituțiilor publice de interes local. 
 Conducerea Centrului Cultural ”Alexandru Marghiloman” Buzău a 
înaintat solicitarea de modificare a unui post vacant din statul de funcții 
aprobat prin HCL nr. 155/august 2016, după cum urmează: postul de solist 
instrumentist treapta IA din cadrul compartimentului organizare activități 
cultural educative se modifică în referent  gradul I și se redistribuie la 
compartimentul artistic creație. 
 Prin modificarea acestui post se urmărește diversificarea activităților 
cultural artistice și educative desfășurate de compartimentele funcționale ale 
Centrului Cultural ”Alexandru Marghiloman”, precum și eficientizarea activității 
acestora prin recrutare de personal cu studii superioare.  

Precizez că numărul posturilor nu se modifică în prezent avem un număr 
de 20 de posturi, 2 de conducere si 18 de execuție; din cele 20 de posturi 18 
sunt ocupate. 

 Având în vedere cele precizate mai sus, inițiez prezentul proiect de 
hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale 
Centrului Cultural ”Alexandru Marghiloman”. 

  
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 
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Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională 
Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman” Buzău 

Nr. 114.411/24.09.2019 
 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  COMUN 
la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 155/25 august 2016 pentru 
aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii din cadrul  

Centrului Cultural “Alexandru Marghiloman” 
 
 

Prin referatul nr. 352/CLM/24.09.2019, Primarul municipiului Buzău 
supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind 
aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural 
„Alexandru Marghiloman” Buzău, ca urmare a solicitării Centrului Cultural 
Alexandru Marghiloman Buzău nr. 126/29.08.2019. 

Urmare a analizei proiectului de hotărâre inițiat de Primarul municipiului 
Buzău, mai sus menționat, consider inițierea acestuia oportună și legală 
deoarece, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. (c) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local aprobă, în condițiile legii, 
la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale 
instituțiilor publice de interes local. 

 Conducerea Centrului Cultural ”Alexandru Marghiloman” Buzău a 
înaintat solicitarea de modificare a unui post vacant din statul de funcții 
aprobat prin HCL nr. 155/august 2016, după cum urmează: postul de solist 
instrumentist treapta IA din cadrul compartimentului organizare activități 
cultural educative se modifică în referent  gradul I și se redistribuie la 
compartimentul artistic creație. 

 Prin modificarea acestui post se urmărește diversificarea activităților 
cultural artistice și educative desfășurate de compartimentele funcționale ale 
Centrului Cultural ”Alexandru Marghiloman”, precum și eficientizarea activității 
acestora prin recrutare de personal cu studii superioare.  

Precizăm că numărul posturilor nu se modifică; în prezent avem un 
număr de 20 de posturi, 2 de conducere si 18 de execuție; din cele 20 de 
posturi 18 sunt ocupate. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, cu considerentul că proiectul 
de hotărâre inițiat este oportun și legal, avizăm favorabil proiectul de hotărâre  
inițiat și prezentat de către domnul Primar.  

  
 
DIRECTOR CENTRUL CULTURAL               ȘEF SERVICIU RUPOCI,              
 ALEXANDRU MARGHILOMAN,            GEANINA-CRISTINA DINU 
        ELENA ISBĂȘOIU       
 


