
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
    
 

                                                   HOTĂRÂREA NR.465 
privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Ansamblului 

Folcloric “Maria Tănase” Craiova 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2018; 
 Având în vedere expunerea de motive nr.177238/2018, rapoartele nr.177247/2018 
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi nr.184173/2018 întocmit de Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” 
Craiova și rapoartele nr.490/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii 
Internaţionale, nr.493/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret 
şi Sport, nr.495/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea 
Monumentelor, nr.498/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi 
Cetăţeneşti şi nr.502/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea 
domeniului; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artististic, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordinului nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum 
şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea art.33 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, prin completare cu atribuţiile 
postului de şofer, identificate conform anexei carte face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
 



Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.304/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

    Silviu Ionuț DUMITRACHE   Nicoleta MIULESCU 
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Anexă la Hotărârea nr.465/2018 
 
 
 
Soferul se află în subordinea şefului formaţie muncitori şi: 

- execută transporturi rutiere cu personalul propriu, în deplasări în ţară şi 

străinătate, cu microbuzul institutiei; 

- efectuează transportul materialelor necesare pentru spectacolele ansamblului 

cu respectarea legislaţiei rutiere în vigoare; 

- se deplasează la toate activităţile Ansamblului Folcloric "Maria Tanase": 

spectacole, festivaluri, etc. 

 - transportul se face ori de câte ori este nevoie, când ansamblul participă la 

manifestări cultural artistice sau la orice alte activitati care au legatura cu institutia. 

 - se va implica in intreaga activitate ce se va derula in legatura cu evenimentele 

artistice din momentul organizarii acestuia si pana la finalizarea lui. 

- se preocupă de întreţinerea microbuzului cu remorca din dotarea instituţiei. 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Silviu Ionuţ DUMITRACHE 
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