AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei, statului de funcţii
și regulamentului de organizare și funcționare
ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște
Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii mai
2022, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 17623/25.05.2022, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat
prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 17624/25.05.2022, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat
prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii 84/2022 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare
▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte ;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Codul Administrativ
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin.
(1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările
și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1 Începând cu 01.06.2022 se aprobă modificarea organigramei, statului de
funcţii și regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal
„Tony Bulandra” Târgoviște, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Teatrul Municipal
„Tony Bulandra” Târgoviște şi pentru comunicare, Secretarul General al
Municipiului Târgoviște.
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PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
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APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGOVISTE
jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT
Noua organigramă vine să perfecționeze departamentul Cinema, care din lipsă de
personal, s-a sprijinit constant pe serviciul Scenă pentru o bună funcționare.
Și sectorul artistic trebuie întărit la nivel de exploatare a conceptului de Teatru de
repertoriu și teatru contemporan urmărind tendințele actuale, dar și nevoia de cultivare a
viziunilor clasice ce vin în spiritul educațional prin întărirea echipei de conducere cu un
post de Director artistic și a câtorva actori tineri dedicați actului creator, prezenți atât la
spectacolele Teatrului cât și la Evenimentele orașului ( Zilele Cetății, Festivaluri etc)
Cu toate că organigrama rămâne modestă în comparație cu nevoile mari și în
permanentă mișcare ale instituției de cultură, ea încearcă să se constituie într-un obiect de
lucru eficient pe măsura posibilităților orașului nostru.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați transformarea
următoarelor posturi:
- 1 (un) post de Șef Serviciu artistic și evenimente în 1 (un post) Director artistic și
evenimente S II care va avea în subordine Compartimentul artistic și evenimente,
Serviciul Tehnic și Serviciul Scenă ;
- 1 (un) post Șef Birou Cinema S II în 1 (un) Șef Serviciu Cinema S II;
- 2 ( două) posturi de Actor SI în 2 ( două) posturi de Actor S debutant în cadrul
Compartimentului artistic și evenimente.
- 1 (un ) post de regizor scenă S debutant din cadrul Serviciului Scenă în 1 (un) post
de Referent de specialitate (organizare spectacole) S debutant în cadrul
Compartimentului Administrativ.
De asemenea, vă rugăm să aprobați suplimentarea statului de funcții cu
următoarele posturi :
- 1 post Scenograf S debutant în cadrul Compartimentului artistic și evenimente;
- 1 post Secretar PR/ marketing S debutant în cadrul Compartimentului Marketing și
PR;
- 1 post Actor S debutant în cadrul Compartimentului artistic și evenimente;
- 1 post operator imagine/sunet S debutant în cadrul Serviciului Tehnic.
Impactul financiar, prin modificarea statului de funcţii și a organigramei se încadrează
în sumele aprobate prin Legea bugetului de stat pentru finanțarea instituțiilor publice de
spectacole din suborinea autorităților administrației publice locale ( 3% din Venitul global
cunulat) .
Astfel, prin prezentul referat se propune aprobarea oportunității inițierii unei
Hotărâri de Consiliu Local pentru modificarea Statului de funcţii, a Organigramei și a
Regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului Municipal ”Tony Bulandra”
Târgovişte.
Manager,
Mihai Constantin
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APROB,
PRIMAR
Jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgovişte
Noua organigramă vine să perfecționeze departamentul Cinema, care din lipsă de
personal, s-a sprijinit constant pe serviciul Scenă pentru o bună funcționare.
Și sectorul artistic trebuie întărit la nivel de exploatare a conceptului de Teatru de
repertoriu și teatru contemporan urmărind tendințele actuale, dar și nevoia de cultivare a
viziunilor clasice ce vin în spiritul educațional prin întărirea echipei de conducere cu un
post de Director artistic și a câtorva actori tineri dedicați actului creator, prezenți atât la
spectacolele Teatrului cât și la Evenimentele orașului ( Zilele Cetății, Festivaluri etc)
Cu toate că organigrama rămâne modestă în comparație cu nevoile mari și în
permanentă mișcare ale instituției de cultură, ea încearcă să se constituie într-un obiect de
lucru eficient pe măsura posibilităților orașului nostru.
O oportunitate în privința reorganizării și a acoperirii costurilor suplimentare, o
reprezintă finanțarea instituțiilor de cultură din suborinea autorităților administrației
publice locale ( 3% din venitul global cumulat) și legea nr. 84/2022.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să aprobați transformarea
următoarelor posturi:
- 1 (un) post de Șef Serviciu artistic și evenimente în 1 (un post) Director artistic și
evenimente S II care va avea în subordine Compartimentul artistic și evenimente,
Serviciul Tehnic și Serviciul Scenă ;
- 1 (un) post Șef Birou Cinema S II în 1 (un) Șef Serviciu Cinema S II;
- 2 ( două) posturi de Actor SI în 2 ( două) posturi de Actor S debutant în cadrul
Compartimentului artistic și evenimente.
- 1 (un ) post de regizor scenă S debutant din cadrul Serviciului Scenă în 1 (un) post
de Referent de specialitate (organizare spectacole) S debutant în cadrul
Compartimentului Administrativ.
De asemenea, vă rugăm să aprobați suplimentarea statului de funcții cu
următoarele posturi :
- 1 post Scenograf S debutant în cadrul Compartimentului artistic și evenimente;
- 1 post Secretar PR/ marketing S debutant în cadrul Compartimentului Marketing și
PR;
- 1 post Actor S debutant în cadrul Compartimentului artistic și evenimente;
- 1 post operator imagine/sunet S debutant în cadrul Serviciului Tehnic.
Impactul financiar, prin modificarea statului de funcţii și a organigramei se încadrează
în sumele aprobate prin Legea bugetului de stat pentru finanțarea instituțiilor publice de
spectacole din suborinea autorităților administrației publice locale ( 3% din Venitul global
cumulat) .

Ca urmare a acestor transformări, suplimentări de posturi și a reorganizării unor
funcții la nivelul serviciilor Teatrului, vă rugăm să aprobați modificarea Organigramei,
Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal
”Tony Bulandra” Târgovişte.
.
Viceprimar,
Prof. Monica Cezarina ILIE
Manager,
Mihai Constantin

Direcția economică,
Director executiv
Dr. Ec. Silviana Ecaterina Marin

Director economic,
Macarie Teodora

Biroul Contencios Juridic,
Jr. Elena Epurescu
Întocmit,
Insp. Specialitate,
Scarlat Violeta

