
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PREȘEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcții  

al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna noiembrie 2020; 

  Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 

de funcții al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- solicitarea nr. 4973 din 13 octombrie 2020 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, 

înregistrată cu nr. 22766 din 13 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba. 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 13 alin. 2 și art. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 41 alin. 2 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba 

Iulia, astfel: 

- postul de chimist de la Compartimentul investigaţii va fi transformat în chimist 

specialist; 

- perioada de ocupare a posturilor de asistent de cercetare științifică – Arheolog de la 

compartimentul cercetare arheologică preventivă prevăzută la nota de subsol a statului de funcţii 

se modifică şi va fi  „2019 – 2022”, urmând ca finanţarea acestora să fie asigurată din bugetul 

instituţiei. 

  Art. 2 Statul de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia va avea structura 

prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 243 din 19 noiembrie 2019 își 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a Managerului Muzeului 

Naţional al Unirii Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, administratorului 

public al Județului Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete 

și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                                                    Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                               SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

    

Înregistrat cu nr. 239     

Alba Iulia, 28 octombrie 2020 

https://idrept.ro/00139175.htm


 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate: 

Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice 

Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport 



Anexa la Proiectul de hotărâre a   

Consiliului Județean Alba nr. 239/28 octombrie 2020 

 

STAT DE FUNCȚII 

AL MUZEULUI NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

 CONDUCERE   

1-2 Director general adjunct grad II S 2 

3 Contabil şef grad II S 1 

SECŢIA ARHEOLOGIE  

4 Şef secţie grad II S 1 

COMPARTIMENTUL ARHEOLOGIE - CERCETARE 

5 Cercetător ştiinţific I S 1 

6 Cercetător ştiinţific II S 1 

7-13 Arheolog gradul IA S 7 

14 Desenator artistic treapta IA M 1 

COMPARTIMENTUL CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ
 

15 Arheolog gradul IA S 1 

16-17 Arheolog gradul I S 2
 

18 Arheolog gradul II S  1
* 

19-20 Asistent de cercetare ştiinţifică S    2
** 

SECŢIA ISTORIE  

21 Şef secţie grad II S 1 

COMPARTIMENTUL MUZEOLOGIE 

22- 25 Muzeograf gradul IA S 4 

26 Muzeograf gradul I S 1 

27 Muzeograf gradul II S 1 

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ ŞI DOCUMENTARE 

28-29 Bibliotecar gradul IA S 2 

30 Arhivist gradul IA S 1 

SECŢIA MUSEIKON 

31 Şef secţie grad II S 1 

32 Muzeograf gradul IA S 1 

33 Conservator gradul II S 1 

34 Restaurator gradul IA S 1 

35 Restaurator gradul I S 1 

CENTRUL NAŢIONAL DE CONSERVARE – RESTAURARE CARTE VECHE 

36 Şef secţie grad II S 1 

COMPARTIMENTUL RESTAURARE CARTE 

37-38 Restaurator gradul IA S 2 

39-40 Restaurator treapta IA M 2 

COMPARTIMENTUL CERAMICĂ-METAL-TEXTILE 

41-43 Restaurator gradul IA S 3 

44 Restaurator gradul II S 1 

COMPARTIMENTUL RESTAURARE PIATRĂ 

45 Restaurator gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL INVESTIGAŢII 

46 Chimist specialist S 1 

COMPARTIMENTUL CONSERVARE 

47-48 Conservator gradul IA S 2 

49 Conservator gradul I SSD 1 

SECŢIA RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING CULTURAL 

50 Şef secţie grad II S 1 



 

* 
Postul de arheolog gradul II din cadrul compartimentului cercetare arheologică preventivă va 

fi ocupat pe perioadă determinată (pe perioada derulării contractelor). 
** 

Posturile de asistent de cercetare științifică – Arheolog vor fi ocupate pe perioada derulării 

proiectului RO-CHER „Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, 

protecţia şi promovarea patrimoniului cultural românesc”, respectiv pe perioada 2019 – 2022 

şi vor fi susţinute financiar din bugetul instituţiei. 

 

 

 

                 Avizat pentru legalitate 

                PREŞEDINTE,                                    SECRETARUL  GENERAL, 

                        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Traducător gradul I S 1 

52 Sociolog principal S 1 

53 Informatician gradul I SSD 1 

54 Analist (programator) ajutor IA M 1 

55 Muzeograf gradul I S 1 

56 Fotograf treapta IA M 1 

COMPARTIMENTUL GESTIUNE PATRIMONIU 

57-65 Supraveghetor muzeu ŞG/M 9 

66 Magaziner  M 1 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

67 Administrator I M 1 

68 Şofer I M 1 

69 Referent treapta IA M 1 

70 Muncitor calificat I (Electrician) M 1 

71 Muncitor calificat I (Lăcătuş) M 1 

72 Muncitor calificat I ( Instalator) M 1 

73 Muncitor calificat II (Instalator ) Şc.prof. 1 

74 Curier  ŞG 1 

COMPARTIMENTUL PAZĂ 

75-79 Paznic  G/M 5 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABILITATE 

80 Inspector de specialitate gradul IA S 2 

81-82 Inspector de specialitate gradul II S 1 

83 Referent treapta IA  M 1 

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE 

84 Inspector de specialitate gradul I S 1 

COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI RESURSE UMANE  

85 Consilier juridic gradul IA S 1 

86 Inspector de specialitate gradul IA S 1 

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

87 Auditor gradul IA S 1 

 TOTAL  87 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  23914/28 octombrie 2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării   

Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

 

I.  Expunere de motive 

 Prin adresa nr. 4973/13 octombrie 2020 înregistrată cu nr. 22730/13 octombrie 2020 la 

registratura Consiliului Județean Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a solicitat 

modificarea Statului de funcții în sensul transformării unui post de natură contractuală ca urmare 

a susținerii şi promovării examenului de promovare în grad profesional imediat superior 

titularului postului la şi modificarea perioadei de ocuparea a posturilor din cadrul Proiectului 

RO-CHER şi a sursei de finanţare. 

 

 II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 243 din 19 noiembrie 2019 s-a aprobat 

modificarea Statului de funcţii are al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.  

 

III. Reglementări anterioare 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 243 din 19 noiembrie 2019 privind aprobarea 

modificării Statului de funcţii ae Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia. 

 

IV. Baza legală 

 - art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 13 alin. 2 și art. 25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 41 alin. 2 Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011; 

 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2020, cu modificările şi completările 

ulterioare 
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IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de 

hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de 

vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 239 din 28 octombrie 2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 PREŞEDINTE,  

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                 APROB 

JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                        Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr.  23915/28 octombrie 2020 

 

 

 

 

 

Către 

BIROUL RESURSE UMANE 

Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU – şef birou 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii  

al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 28 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

„ordinară” estimată a avea loc în data de 5 noiembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 239/28 octombrie 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului 

de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

- solicitarea nr. 4973/13 octombrie 2020 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22766/13 octombrie 2020. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEA 

Nr.  

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Muzeului 

Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

consiliul județean are “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 

şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 

preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 

judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes 

judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

Prin adresa nr. 4973/13 octombrie 2020 înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 22766/13 octombrie 2020, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia a solicitat 

modificarea statului de funcții, astfel: 

- La Compartimentul investigaţii - transformarea postului de chimist în chimist 

specialist ca urmare a  promovării în gradul profesional superior. 

Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precizează faptul că: ”În situaţia în 

care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, 

grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care 

acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.” 

Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prevede la 

art. 41 alin. 2 din Regulament: „Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în 

grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situaţia în care nu 

există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta 

este încadrat într-unul de nivel imediat superior.” 

- La compartimentul cercetare arheologică preventivă - prelungirea perioadei de 

ocuparea a posturilor din cadrul Proiectului RO-CHER „Proiect complex multidisciplinar pentru 

monitorizarea, conservarea, protecţia şi promovarea patrimoniului cultural românesc”, respectiv 

până în data de 2022, urmând ca finanţarea acestora să fie asigurată din bugetul instituţiei. 

Art. 13 alin. 2 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prevede: „Muzeele şi colecţiile aflate în proprietate 

publică se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice 

centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori instituţii şi funcţionează potrivit regulamentelor 

proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de autorităţile sau instituţiile tutelare.” 

Modificările intervenite asupra Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba 

Iulia nu duc la modificarea numărului total de posturi față de structura aprobată în organigrama 

anterioară. 

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării 

Statului de funcţii al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia. 

      

ŞEF BIROU, 

                         Horaţiu Suciu 
Întocmit, 

Niculina Haţegan 
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