
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind modificarea organigramei i a statului de func ii

ale Ansamblului Folcloric Na ional „Transilvania”

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Nota de
fundamentare nr. 654/ 2009 a Ansamblului Folcloric Na ional „Transilvania” i avizul favorabil al comisiei
înv mânt, cultur , culte i patrimoniu cultural;
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) i art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE
Art. 1. Se aprob  modificarea organigramei Ansamblului Folcloric Na ional „Transilvania” prin

reducerea urm toarelor posturi:
- Artist instrumentist II, studii superioare  – 1 post;
- Maestru – corepetitor, studii superioare  – 1 post;
- Instrumentist-acordeon, studii medii   – 1 post;
- Solist – balet, studii superioare IA   – 1 post;
- ofer, studii medii     – 1 post;
- Muncitor calificat, studii medii   – 1 post;
- 2 posturi balerini, studii medii, debutant.
Art. 2.  Se aprob  modificarea statului de func ii al Ansamblului Folcloric Na ional „Transilvania”,

conform art. 1 din prezenta hot râre precum i transformarea urm toarelor posturi:
- 1 post de solist balet studii superioare I în balerin studii superioare I;
- 1 post balerin treapta I studii medii în balerin studii superioare II;
- 1 post balerin treapta I studii medii în balerin studii superioare III;
- 1 post balerin treapta II studii medii în balerin studii superioare gr. III;
- 1 post instrumentist I studii medii în instrumentist studii medii II.
Art. 3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :

- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Ansamblului Folcloric Na ional „Transilvania”;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Direc iei economice;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilieri,
- Compartimentului resurse umane a Consiliului jude ean Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 17 mai 2009. Au fost prezen i 30 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).
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