
 
          

 HOTĂRÂREA NR.7 

din data de 31 ianuarie 2018 

 
- privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a   

Muzeului Ţării Făgăraşului ,,Valer Literat”Făgăraș 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 

 întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere referatul Compartimentului resurse umane nr.2.523/23.01.2018, prin 

care se propune modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare ale Muzeului Ţării Făgăraşului ,,Valer Literat”Făgăraș, instituţie de cultură din 

subordinea Consiliului Local Făgăraş, 

 Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget 

finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea 

monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 

agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie 

socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 

minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană, 

În conformitate cu prevederile Legii 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice,  

Conform prevederilor Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice,  

În temeiul art.36 alin.2 lit.a, art.45 alin.1 şi al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,  

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

 Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Muzeului Ţării 

Făgăraşului,,Valer Literat”Făgăraș, conform anexelor 1 şi 2  care fac parte din prezentare 

hotărâre. 

 Art.2.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Ţării 

Făgăraşului, conform Anexei nr.3, care face parte din prezenta hotărâre.  

 Art.3.Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă orice alte dispoziţii 

contrare. 



Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 

Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartimentul Resurse Umane şi Muzeul Ţării 

Făgăraşului ,,Valer Literat”Făgăraș. 

           

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

           ȘUTEU MARILENA-DORINA       Secretarul municipiului, 

                    LAURA ELENA GIUNCA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru 

Consilieri in functii - 19 

Consilieri prezenti - 18 

 
 Prezenta hotărâre se comunică: 

- 1ex. dosarul de şedinţă 

- 1ex. colecţie 

- 1ex. Prefectură 

- 1ex. Primar 

- 1ex. Secretar 

- 1 ex. Compartimentul Resurse Umane  

               -      1ex. Muzeul Ţării Făgăraşului ,,Valer Literat” 
- 1 ex. Afişaj 

 

 

Cod: F-50    

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


