
           AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                SECRETARUL GENERAL AL  

                                      MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei, statului de funcții  

și regulamentului de organizare și funcționare  

ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște 

 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

august 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 27749/19.08.2021, 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. 27750/19.08.2021, 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; 

▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

   În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

 

 

 

 

 



HOTĂRÂRE: 

 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei, statului de funcții 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 Primarul 

Municipiului Târgoviște, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște și 

pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.  

 

 

                                             INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                              jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

         Red. D.I. 

 
Compartimentul de resort căruia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  20 august 2021 

Comisia de specialitate căreia i-a fost 

transmis prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 
 

 

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3    

Comisia nr. 4 X  

Comisia nr. 5    

 

 

 

 

 

 

 



Nr. ………………../……………….                                                           

                                                                                                                

APROBAT,  

                                                        PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

                                                              jr. Daniel Cristian STAN 
 
 

 

REFERAT 

 

 

Teatrul Municipal “Tony Bulandra” Târgoviște, pe lângă activitățile de producție și 

reprezentare spectacole și de organizare  de evenimente și manifestări culturale, va desfășura și 

activitate de proiecție de film către public, fiind necesară reorganizarea instituției. 

În scopul îmbunătățirii și eficientizării complexului de activități desfășurate în cadrul 

Teatrului Municipal Tony Bulandra, este necesară modificarea structurii Serviciului Scenă prin 

înființarea unui nou compartiment – Compartimentul film, compartiment cu atribuții în proiecția 

de filme pentru publicul spectator și, în consecință, modificarea Regulamentului de Organizare 

și Funcționare al Teatrului (Anexa 1), după cum urmează: 

- La Capitolul II , art. 9 se introduce un nou alineat, alin (4), cu următorul conținut: 

(4)Teatrul derulează activități de proiecție de filme către publicul spectator 

- La Capitolul IV, art. 17, alin (3) se introduce o nouă literă, J – Compartiment film 

- La Capitolul IV, se introduce un nou articol, art. 27, cu următorul conținut: 

Art.27 Compartimentul film se află î jhn subordinea Serviciului Scenă. 

Compartimentul film asigură: 

a) Desfășurarea în condiții optime a activității de proiecție de film  

b) funcționarea și păstrarea în bune condiții a tuturor echipamentelor și obiectelor de 

inventar din dotare 

c) funcționarea aparaturii de proiectare si de sunet în cele mai bune condiții; 

d) întreținerea echipamentelor, a sălii de spectacol, anexelor și a cabinelor de proiecție; 

e) calitatea spectacolelor cinematografice prin funcționarea la parametrii stabiliți a 

instalațiilor de proiecție si audiție; 

f) controlul copiilor de film la primire și la expediere, 

g) Accesul spectatorilor la film și activitatea de încasare și control al biletelor 

h) Planificarea și coordonarea activității salariaților implicați în activitatea de proiecție 

de film 

Pentru buna funcționare a Compartimentului film, vor fi distribuiți din cadrul celorlalte 

compartimente ale instituției un număr de 4 posturi, dintre care 3 vacante la data prezentului raport, 

fapt care duce la modificarea Organigramei (Anexa 2). 

Având în vedere specificul activității de proiecție de film, este necesară tranformarea unor 

posturi vacante în posturi specifice activității și (modificarea statului de funcții Anexa 3), după 

cum urmează: 

- Postul de iluminist scenă M,G III, în operator imagine M,G III 



- Muncitor din activitatea specifică – mânuitor decor M,G III, în operator imagine M,G 

III 

- Postul de referent M IA, în referent de specialitate S II 

Compartimentul film va face parte din cadrul Serviciului Scenă și va avea o structură 

inițială de 4 salariați, după cum urmează: 

- Referent de specialitate – 1 salariat 

- Operator imagine – 2 salariați 

- Impresar – 1 salariat 

Astfel, prin prezentul referat, se propune aprobarea oportunității inițierii unei Hotărâri de 

Consiliu Local pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și  

Statului de funcții la Teatrul Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște. 

 

 

 

Manager, 

Mihai Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B-dul Regele Carol I nr.43, Cod 130024, Dâmbovița 

Tel./fax. 0245210046, email: tm_tgv@yahoo.com 

 

 

  Nr. ____Dos2/_____________                                      APROB, 

                                                                                                          PRIMAR 

Jr. Daniel Cristian STAN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea și aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și 

Statului de funcții la Teatrul Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște 

 

Teatrul Municipal “Tony Bulandra” Târgoviște, pe lângă activitățile de producție și 

reprezentare spectacole și de organizare  de evenimente și manifestări culturale, va desfășura și 

activitate de proiecție de film către public, fiind necesară reorganizarea instituției. 

În scopul îmbunătățirii și eficientizării complexului de activități desfășurate în cadrul 

Teatrului Municipal Tony Bulandra, este necesară modificarea structurii Serviciului Scenă prin 

înființarea unui nou compartiment – Compartimentul film, compartiment cu atribuții în proiecția 

de filme pentru publicul spectator și, în consecință, modificarea Regulamentului de Organizare 

și Funcționare al Teatrului (Anexa 1), după cum urmează: 

- La Capitolul II , art.9 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut: 

(4)Teatrul derulează activități de proiecție filme către publicul spectator 

- La Capitolul IV, art. 17, alin (3) se introduce o nouă literă, J – Compartiment film 

- La Capitolul IV, se introduce un nou articol, art. 27, cu următorul conținut: 

Art.27 Compartimentul film se află în subordinea Serviciului Scenă. 

Compartimentul film asigură: 

i) Desfășurarea în condiții optime a activității de proiecție de film  

j) funcționarea și păstrarea în bune condiții a tuturor echipamentelor și obiectelor de 

inventar din dotare 

k) funcționarea aparaturii de proiectare și de sunet în cele mai bune condiții; 

l) întreținerea echipamentelor, a sălii de spectacol, anexelor și a cabinelor de proiecție; 

m) calitatea spectacolelor cinematografice prin funcționarea la parametrii stabiliți a 

instalațiilor de proiecție si audiție; 

n) controlul copiilor de film la primire și la expediere, 

o) Accesul spectatorilor la film și activitatea de încasare și control al biletelor 

p) Planificarea și coordonarea activității salariaților implicați în activitatea de proiecție 

de film 

Pentru buna funcționare a Compartimentului film, vor fi distribuiți din cadrul celorlalte 

compartimente ale instituției un număr de 4 posturi, dintre care 3 vacante la data prezentului raport, 

fapt care duce la modificarea Organigramei (Anexa 2). 



Având în vedere specificul activității de proiecție de film, este necesară transformarea unor 

posturi vacante în posturi specifice activității și (modificarea statului de funcții Anexa 3), după 

cum urmează: 

- Postul de iluminist scenă M,G III, în operator imagine M,G III 

- Muncitor din activitatea specifică – mânuitor decor M,G III, în operator imagine M,G 

III 

- Postul de referent M IA, în referent de specialitate S II 

Compartimentul film va face parte din cadrul Serviciului Scenă și va avea o structură 

inițială de 4 salariați, după cum urmează: 

- Referent de specialitate – 1 salariat 

- Operator imagine – 2 salariați 

- Impresar – 1 salariat 

Numărul total de angajați al instituției rămâne neschimbat, iar impactul financiar, prin 

modificarea statului de funcţii ca urmare a  transformării celor 3 posturi,  este de aproximativ 1600 

lei/lună. 

Față de cele arătate, supunem dezbaterii Consiliului Local Târgoviște, Proiectul de hotărâre 

privind modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și 

statului de funcții pentru Teatrul Municipal Tony Bulandra, conform Anexelor 1,2 și 3 la acest 

raport, ca urmare a reorganizării instituției.   

 

           Viceprimar, 

Prof. Monica Cezarina ILIE 

    Manager, 

                                                                                                             Mihai Constantin 

     

     Direcția economică,       Director economic, 

       Director executiv                                                                                      Macarie Teodora 

Dr. Ec. Silviana Ecaterina Marin 

 

 

  Biroul Contencios Juridic, 

        Jr. Elena Epurescu 


