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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI SATU MARE 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 11/28.01.2021 
privind aprobarea statului de funcţii al instituţiei de spectacole 

Teatrul de Nord Satu Mare 
 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2021, 

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4653/22.01.2021, Referatul de 
aprobare al primarului municipiului Satu Mare înregistrat cu nr. 4657/22.01.2021, în 
calitate de iniţiator, Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor 
Umane înregistrat sub nr. 4659/22.01.2021, avizele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, 

Luând act de adresa înaintată executivului de către directorul general-manager al 
Instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare cu nr. 47/21.01.2021 și înregistrată 
la sediul instituţiei noastre sub nr. 4551/21.01.2021, precum și de procesul verbal nr. 46 
încheiat la data de 21.01.2021, cu ocazia întrunirii în şedinţă a Consiliului 
Administrativ al instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare,  
          În conformitate cu 
 prevederile art. 1, art. 4 şi ale CAP. III Personalul instituţiilor de spectacole sau 

concerte din Ordonanţa nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi 
companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 
impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare,  

 prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 
cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 
Constatând necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Satu Mare nr. 222/22.12.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii 
ale instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. c, 
art. 540 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
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În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

Adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E: 
 
Art. 1. Se aprobă diminuarea numărului de posturi bugetate la instituția de 

spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, de la 133 la 132 urmare a desființării postului 
vacant de inginer șef. 

Art. 2. Se aprobă suplimentarea numărului de posturi bugetate la instituția de 
spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, de la 132 la 133 de posturi, prin înființarea unui 
post de natură contractuală.  

Art. 3. Se aprobă Statul de funcții al instituției de spectacole Teatrul de Nord 
Satu Mare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, 
prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei 
municipiului Satu Mare şi instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare. 

Art. 5. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art. 3 
și Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 
222/22.12.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale instituţiei de 
spectacole Teatrul de Nord Satu Mare, celelalte prevederi rămânând în vigoare. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor 
Umane și instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare. 

 
 
Președinte de ședință,      Contrasemnează 
Crăciun Ciprian Dumitru      Secretar general, 

                                                                                                 Mihaela Maria Racolţa 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

 
 
 
 
 
                    
 
 

Redactat în 6 exemplare originale                                              

Total consilieri în funcţie 23 
Nr. total al consilierilor prezenţi 21 
Nr total al consilierilor absenţi 2 
Voturi pentru 19 
Voturi împotrivă 0 
Abţineri 2 


