
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            
 PROIECT 

      
HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian 
Demetrescu” Craiova, pentru anul 2015 

 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.08.2015; 
 Având în vedere raportul nr.124024/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură 
“Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2015; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată 
şi completată, 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 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, pecum şi alte măsuri; 
 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 organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură 

“Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2015, conform anexelor nr.1 şi 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.142/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Casa de Cultură “Traian 
Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR,  PT.SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 124024/19.08.2015 
 

PRIMAR, 
LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 
 

RAPORT 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 142/2015 referitoare la 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultura „Traian Demetrescu” Craiova 
pentru anul 2015 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local „exercită 
următoarele categorii de atribuţii: atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes local” şi „aprobă  în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea 
şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local”. 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova este o instituţie publică de cultură pentru amatori, care 
şi-a început activitatea în oraşul Craiova, în anul 1974. Unul din obiectivele instituţiei este oferirea de 
servicii şi produse culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale ale municipiului Craiova, în 
scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 142/2015, au fost aprobate  organigrama 
şi statul  de funcţii ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2015 cu un număr de 9 
posturi. 

Având in vedere Decizia nr. 55/05.02.2014 a C.C.R. – referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea 
unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi 
reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordine, sub autoritatea sau în 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor, Legea nr. 92/2014 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei 
publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 
subordine, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, Casa de Cultură „Traian 
Demetrescu” Craiova prin documentaţia depusă sub numărul 123907/2015 solicită transformarea postului 
vacant de muncitor calificat din statul de funcţii şi organigrama instituţiei în postul de contabil-şef, la 
Compartimentul Financiar-Contabil, Resurse Umane, post care a figurat în statul de funcţii şi organigrama 
instituţiei pe anul 2013 până la apariţia O.U.G.  nr. 77/2013. 

 

Având în vedere prevederile O.U.G. 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, O.U.G. nr. 2/2015, Legii nr. 53/2003–Codul Muncii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 



republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem Consilului Local al Municipiului Craiova 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 142/2015 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii ale Casei de Cultura „Traian Demetrescu” Craiova  pentru anul 2015 conform anexelor 1 şi 2 la 
prezentul raport. 

 
 

SEF SERVICIU RESURSE UMANE, 
PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU 

INTOCMIT, 
ANA URSU 

 
 
 
 
 

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
             

C.j. FLORICICA BOANGIU                        
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Numar de posturi cuprinse in statul de functii: 9 

Manager 
lect.univ.dr. Dragoste Cosmin-Ionut 
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CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CASA DE CULTURA TRAIAN DEMETRESCU 

Str Traian Demetrescu , nr. 31, Craiova, jud. Dolj 
Tel. 0351/413368; tel/fax 0351/413369 

casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 

Stat de funcţii valabil pe anul 2015  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Manager, 
 

lect. univ. dr. Dragoste Cosmin - Ionuţ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

FUNCŢIA  
Studii 

 
Gradul 

Nr. 
Posturi 

Nr. Posturi 
Vacante  

Observatii 

de execuţie de conducere      
1.  Manager                     S II 1 -  
2. Referent  S IA 1 -  
3. Referent  S IA 1 -  

4. Referent  S IA 1 -  
5. Referent  S I 1 -  
6. Economist Contabil sef S IA 1 1  
7. Economist   S IA 1 -  
8. Economist  S I 1 -  
9. Îngrijitor  M I 1 -  
 TOTAL    9 1  

 

mailto:casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com


CASA DE CULTURA TRAIAN DEME'TRESCU
Str. Traian Demetrescu , nr. 3 l, Craiova, jud. Dolj

Cod fiscal 4554360,Tel/fax 0351/413 369,
www.tradem.ro,tradem@tradem.ro

Nr. 752 /19.08.2015

Cdtre,

Primdria Municipiului Craiova

Prin prezenta vd aducem la cunostinld faptui cd renunldm la statul de functii gi la
organigram depuse la Primdria Craiova sub numdrul 107563/ 20.07.2015 gi retrimitem aleturat statul de
funclii 9i organigrama pe anul 20i 5.

lect.univ.dr.
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CASA DE CULTIJRA

"TRAIAN DEMETRESCU' CRAIOVA

ORGANIGRAMA 2015

Consiliul Local al Municipiului
Craiova

MANAGER

Compartiment Programe si
Proiecte

Compartiment Financiar-
Contabil, Resurse Umane

Compartiment Adminishativ
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Numar de posturi cuprinse in statul de functii: 9



CONSILIUL LOCAL AL MTINICIPIULUI CRAIOVA
CASA DE CULTURA TRAIAN DEMETRESCU

Str Traian Demetrescu , nr. 31, Craiova, jud. Dolj
Tel. 035 l/413368: tel/fax 035 l/41 3369

casa cultura_traian demetrescuaftyahoo,conr

Stat de functii valabil pe anul 2015

lect. univ. dr.

Nr.
crt.

FUNCTIA
Stud ii Gradul

Nr.
Posturi

Nr. Posturi
Vacante

Observatii

de executie de conducere

I Manager S II
2. Referent S IA
-J- Referent S IA
4- Referent S IA
5. Referent S

6. Economist Contabil sef s IA
7. Economist S IA
8. Economist S

9. lngrij itor M
TOTAL 9
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CASA DE CULTURA ,,TRAIAN DEME'I'RESCU'

CRAIOVA

Str.Traian Demetrescu, Nr. 3l

Avdnd in vedere Decizia nr.55/0 5.02.7014 a ci.c.R.- ref'eritoare la obiectia de
neconstitut ionalitate a dispozitiilor Legii privirrd apr.obarea ortlonantei dc urgcnla a
Guvelnului nr.7712013 pentru stabilirea unor nr[suri privind asigur.arca l'uncliriralititii
administraliei publice locale, a r.rumdrului de posturi gi reducerea cheltuielilor la institutiile gi
autorilalile puhlice din subordinea. sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a
ministerelor. Legea nr.9212014 privind respingerea ordonanlei de urgen{d a Guvernului
nt.7712013 pentru stabilirea unor misuri privind asigurarea funcqionaliteiii aclministratiei
publice locale' a numdrului de posturi gi reducerea cheltuielilor la institutiile gi autoritalile
pt-tblice clin subordinea. sub autoritatea sau in coordonarea (iuverrrului or.i a niinisterelor. gi
ldcdnd revenire la adresa 78f12014, pentru a respecta in totalitate legislatia irr vigoare Oasa cle(lulturl l'raian Demetrescu vi soliciti translbrmarea postului vacant de muncitoi calificat din
statul de lirnclii 9i organigrama instituliei in postul de contabil - gef. posl care a figurat in
statul de func{ii 9i organigrama institufiei pe anul 2013 pdni Ia aparitia orJG 7712013.

FUNDAMENTAREA

cu privire la Statul de funclii pe anul 201 5

la Casa de Culturi ,,Traian Demetrescu..

Manager

lect.univ.dr. Cosmin-I

/,/ /
Llt--


	1 proiect+raport
	MUNICIPIUL CRAIOVA
	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
	HOTĂRÂREA NR. _______


	2 Organigrama
	3 Stat functii
	CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
	CASA DE CULTURA TRAIAN DEMETRESCU
	Str Traian Demetrescu , nr. 31, Craiova, jud. Dolj
	Tel. 0351/413368; tel/fax 0351/413369
	casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com
	Stat de funcţii valabil pe anul 2015

	Studii

	4 PMC



