
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  PRAHOVA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  PLOIEŞTI 
 

HOTĂRÂREA NR. 221 

privind aprobarea transformării unor posturi contractuale  

de execuţie şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

 Teatrului ,,Toma Caragiu'' Ploieşti 
 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti : 
Văzând Referatul de aprobare nr. 266/10.06.2020 al viceprimarului municipiului 

Ploieşti, domnul Cristian Mihai Ganea şi Raportul de Specialitate al Teatrului „Toma 

Caragiu” Ploieşti nr. 1904/09.06.2020, prin care se propune aprobarea transformării 

gradelor sau treptelor profesionale, ca urmare a absolvirii examenelor de promovare de 

către salariaţii titulari ai următoarelor posturi: un actor (teatru) studii superioare, 

Secţia Revistă, din grad I în grad IA; un artist instrumentist studii superioare, Secţia 

Revistă, din grad I în grad IA; un artist instrumentist studii superioare, Secţia Revistă, 

din debutant în grad II; patru balerini studii superioare, Secţia Revistă, din grad I în 

grad IA; un operator sunet studii superioare, Serviciul Tehnic lumini sunet Dramă 

Revistă, din grad I în grad IA; un maestru sunet, Serviciul Tehnic lumini sunet Dramă 

Revistă, din treapta III în treapta II; un referent de specialitate studii superioare, 

Serviciul Întreţinere Administrativ, din grad II în grad I, precum şi aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Teatrului ,,Toma Caragiu'' Ploieşti; 

Tinând cont de Raportul de specialitate comun nr. 316/12.06.2020 al Serviciului 

Resurse Umane, Organizare şi Administrativ şi nr. 246/15.06.2020 al Direcţiei 

Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte; 

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget 

finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze 

din data de 25.06.2020 şi avizul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine 

publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii din data de 

25.06.2020; 

Potrivit prevederilor art. 31 din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, actualizată, care reglementează promovarea în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual;     

Văzând prevederile art. 554 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, care stipulează încadrarea şi promovarea personalului 

contractual; 

 În temeiul prevederilor 129 alin. 2, lit. „a” si alin. 3, lit. „c” şi art. 196, alin.1 lit. 

a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Aprobă transformarea  a zece posturi contractuale de execuție din cadrul 

Teatrului ,,Toma Caragiu” Ploieşti, începând cu data de 01.07.2020, după cum 

urmează: 

 din grad profesional I în grad profesional IA, pentru un post de actor (teatru) 

studii superioare, din cadrul Secţiei Revistă; 



 din grad profesional I în grad profesional IA, pentru un post de artist 

instrumentist studii superioare, din cadrul Secţiei Revistă;  

 din grad profesional debutant în grad profesional II, pentru un post de artist 

instrumentist studii superioare, din cadrul Secţiei Revistă;  

 din grad profesional I în grad profesional IA, pentru patru posturi de balerini 

studii superioare, din cadrul Secţiei Revistă;  

 din grad profesional I în grad profesional IA, pentru un post de operator sunet 

studii superioare, din cadrul Serviciului Tehnic Lumini Sunet Dramă Revistă;  

 din treapta profesională III în treapta profesională II, pentru un post de maestru 

sunet, din cadrul Serviciului Tehnic Lumini Sunet Dramă Revistă;  

 din grad profesional II în grad profesional I, pentru un post de referent de 

specialitate studii superioare, din cadrul Serviciului Întreţinere Administrativ. 

    Art. 2 Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Teatrului ,,Toma 

Caragiu'' Ploieşti conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Începând cu aceeaşi dată prevederile anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului 

Local nr. 217/27.06.2018 îşi înceteza aplicabilitatea. 

Art. 4 Începând cu aceeaşi dată prevederile anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului 

Local nr. 474/28.11.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.523/19.12.2019 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/31.03.2020, se modifică 

potrivit prezentei hotărâri. 

     Art. 5 Teatrul ,,Toma Caragiu” Ploieşti va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

        Art. 6 Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă prezenta celor interesaţi. 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 29 iunie 2020 

 

 

 

                                                         Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL, 

George-Sorin-Niculae BOTEZ                      Ioana Geanina SERBINOV     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          


