
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            PROIECT 
     

      
         HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind modificarea organigramei și statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2018 

 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.09.2018; 
 Având în vedere expunerea de motive nr.147417/2018, rapoartele nr.147419/2018 al  
Serviciului Resurse Umane şi nr.147552/2018 al Direcţiei Juridică, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea organigramei și statului de 
funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2018; 
 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 
şi 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 organigramei și statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric 

“Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2018, conform anexelor nr.1 și 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.99/2018. 

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. 

 
 
 

       INIŢIATOR, AVIZAT, 
    PRIMAR, SECRETAR, 

    Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 
 

 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
PRIMĂRIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 147417/18.09.2018 
 
 
EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI 
ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE ANSAMBLULUI FOLCLORIC „MARIA TĂNASE” 

CRAIOVA 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 99/2018 au fost aprobate 
organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova pentru anul 
2018.  

Prin adresa nr. 1538/14.09.2018, înregistrata sub nr. 146570/14.09.2018, Ansamblul 
Folcloric „Maria Tănase”, a propus aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii, prin  
suplimentarea cu un post de şofer având în vedere că instituţia a achiziţionat un microbuz cu 
remorcă pentru deplasarea la spectacole. 
       În conformitate cu prevederile art. 36, alin (3) lit. b) din  Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local 
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.  

În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre pentru 
aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria 
Tănase” Craiova. 
 
           PRIMAR,         SERVICIUL RESURSE UMANE, 
    MIHAIL GENOIU                     TONCEA MARTHA-LIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 147419/18.09.2018 

          PRIMAR, 
                   MIHAIL GENOIU  

 
 
                                                                                                                         AVIZAT,  
                                                                                                                    VICEPRIMAR, 
                                                                                                                 STELIAN BĂRĂGAN 
 

 
RAPORT 

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova 

 
Având în vedere expunerea de motive nr. 147417/18.09.2018 a Primarului Municipiului 

Craiova privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului 
Folcloric „Maria Tănase” Craiova, 

 Facem următoarele precizări: 
   Prin memoriul formulat de Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova şi inregistrat la 

autoritatea locala sub nr. 129960/14.08.2018, s-a solicitat suplimentarea statului de funcţii cu un 
post de şofer. După analiza celor prezentate în documentaţia transmisă, în vederea suplimentării 
numărului de posturi al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”, prin adresa nr. 
129960/14.09.2018, Serviciul Resurse Umane a solicitat întocmirea şi transmiterea propunerii de 
modificare a organigramei şi statului de funcţii. 

Astfel, prin adresa nr. 1538/14.09.2018, înregistrata sub nr. 146570/14.09.2018, Ansamblul 
Folcloric „Maria Tănase”, a transmis propunerea de aprobare a modificării organigramei şi 
statului de funcţii, însoţită de Hotărârea Consiliului Administrativ nr. 26/19.12.2017. 

Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova funcţionează în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 
completările ulterioare. Managerul instituţiei este sprijinit în activitatea pe care o desfăşoară de 
către Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ, conform art. 19 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 99/2018 au fost aprobate 
organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova pentru anul 
2018. Ulterior, statul de funcţii a fost modificat, prin transformarea unor funcţii vacante, în baza 
Hotărârii Consiliului Local nr. 300/26.07.2018.  

În data de 03.09.2018, au fost ocupate 2 funcţii de dansator, treapta I, (M), existând la statul 
de personal actual 57 de posturi ocupate şi 3 posturi vacante.  

Faţă de statul de funcții și organigrama anului 2018 la nivelul Ansamblului Folcloric 
„Maria Tănase” Craiova, propun următoarele modificări: 
                  - suplimentarea numărului de posturi cu un post, astfel că statul de funcții va cuprinde 
61 de posturi din care 57 de posturi ocupate și 4 vacante. 
                   - postul solicitat va fi repartizat în cadrul Compartimentului administrativ sonorizare, 



unde vor fi cuprinse 4 posturi, pe lângă cele 3 avute anterior. 
         Se solicită suplimentarea cu un post de şofer având în vedere că instituţia a achiziţionat un 
microbuz cu remorcă (pentru recuzită), pentru deplasarea la spectacole.   
         Prin modificarea statului de funcţii, instituţia se încadrează în bugetul de venituri şi 
cheltuieli aprobat. 
          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”. 
          Având în vedere 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, Ordonanţa 
Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
53/2003–Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

PROPUNEM: 
 

aprobarea modificării H.C.L. nr. 99/2018 referitoare la aprobarea organigramei şi statului 
de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova,  pentru anul 2018, conform Anexei 
1 şi Anexei 2 la prezentul raport. 

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de 
hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 99/2018 referitoare la aprobarea organigramei 
şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova,  pentru anul 2018, 
îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.   
 
 
 
 
 
 
 
   SERVICIUL RESURSE UMANE,                                                               ÎNTOCMIT, 
            Lia-Martha Toncea                                                                             Olga Georgescu 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.________2018
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             Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.______2018 
 

STAT DE FUNCŢII 

 

AL ANSAMBLULUI FOLCLORIC “ MARIA TANASE “ 

 

        61 POSTURI   
 

Nr 

Crt..

                 Funcţia Studii Grad 

 prof. 

Treaptă 

Prof. 

Nr. 

posturi 
totale 

Vacante 

a.  Functii de conducere      

1 Manager S II  1  

2. Contabil sef S II  1  

3. Sef sectie dans S II  1  

4. Sef formatie muncitori SSD II  1  

 TOTAL    4  

b. Functii de executie      

 SECTIA MUZICALA      

5. Dirijor S IA  1 1 

6. Solist vocal S I   10    1* 

7. Solist vocal S II  1  

8. Artist instrumentist(vioara, chitara, 

acordeon ) 

S I  3  

9. Artist instrumentist (vioara-2, 

contrabas, tambal) 

S II  4  

10. Solist instrumentist (nai, clarinet) S I  2  

11. Solist instrumentist (taragot) S II  1  

12. Concert maestru  S II      1  

13 Solist vocal M  II 1  
 TOTAL SECTIE     24 2 

 SECTIA DANSURI      

14 Corepetitor S I  1  

15 Dansator S I  11  

16 Dansator S II  2 1 

17 Dansator M  I 5  

18 Dansator M  II 2  

19 Dansator M  III 2  

 TOTAL SECTIE    23 1 

 ADMIN.- SONORIZARE      

20. Muncitori din activitatea de 

spectacole   

M  I 2  

21. Referent de specialitate S I   1  

22. Sofer G  I 1 1 

 TOTAL COMPARTIMENT    4 1 



 ACHIZITII PUBLICE - SECR.      

23. Economist S Spec. 

IA 

 1  

 RESURSE UMANE,      

24. Consilier juridic S IA  1  

 Compartiment financiar contabilitate, 

organizare spectacol  

     

 

25. Economist S Spec. 

IA 

 1  

26. Economist S Spec 

IA 

  1  

27 Consultant artistic S IA  1  

28 Magaziner  M   1  

 TOTAL COMPARTIMENT    4  

TOTAL                                        61      4* 

 

* Unul din posturile de solist vocal studii superioare, grad profesional I de la 

pozitia 6, este vacant temporar prin suspendarea contractului individual de 

munca al titularului postului numit manager, prin contractul de management  

nr. 2566/05.01.2018, anexa la Dispozitia 15/05.01.2018. 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  147552/18.09.2018  

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
   Având în vedere: 

Expunerea de motive nr. 147417/18.09.2018 

Raportul nr. 147419/18.09.2018 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se 
supune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova modificarea 
organigramei si statului de functii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tanase” Craiova 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.  
273/2006 privind finantele publice locale,precum si stabilirea unor masuri financiare, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr.21/2007 privind 
institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de 
impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 53/2003- Codul 
Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ,   
 -Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de 
consilier juridic; 
 
 
                AVIZĂM FAVORABIL 

 

propunerea Serviciului Resurse Umane  privind aprobarea modificarii HCL nr. 
99/2018 referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii ale Ansamblului 
Folcloric „Maria Tanase” Craiova, pentru anul 2018, conform anexelor 1 si 2. 
 

 

 

         Director Executiv,                 Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                 cons. jur. Floricica Boangiu 
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