
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
   PROIECT  

 
    HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, pentru anul 2015 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.05.2015; 
 Având în vedere raportul nr.75786/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, pentru anul 2015; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată 
şi completată şi Legii nr.17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice; 
 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 statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Craiova, pentru anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.90/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice 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. 75786/21.05.2015 
 

                        PRIMAR, 
       LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 
 

RAPORT 
     privind aprobarea modificării  statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice 

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, 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 baza dispoziţiilor art. 18 din Legea nr.17/2000 republicată, privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, Căminul pentru Persoane Vârstnice este 
instituţia de asistenţă socială cu personalitate juridică care funcţionează cu secţii şi asigură condiţii 
corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi 
petrecerea timpului liber, asistenţă socială şi psihologică.  
            Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2015, s-au aprobat organigrama şi statul de funcţii pentru 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, păstrându-se numărul de 160 posturi. 
 Prin adresa nr. 2692/2015 înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 142/2015, Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Craiova a înaintat Consiliului Local al Municipiului Craiova solicitarea de 
modificare a statului de funcţii pentru anul 2015, în acest sens anexând raportul nr. 2666/2015. Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Craiova propune transformarea următoarelor posturi: 

- în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane, Registratură – se propune 
transformarea postului de inspector debutant in inspector resurse umane gradul II, ca urmare a 
promovării in grad;  

- în cadrul Serviciului administrativ – se propune transformarea unui post vacant de muncitor 
calificat- spălătoreasă, în muncitor calificat - instalator/,mecanic,electrician, pentru a răspunde cu 
mai mare eficienţă la nevoile beneficiarilor;  

-  în cadrul Compartimentului recuperare fizică si psihologică – se propune transformarea unui 
post de kinetoterapeut, in kinetoterapeut principal ca urmare a promovării in grad. 
 

 Potrivit prevederilor art.18 din « Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale 
individuale, promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului contractual plătit din fonduri 
publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova şi din cadrul unităţilor care 
funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova «  aprobat prin Dispoziţia 
nr.14213/2011 emisă de Primarul Municipiului Craiova – promovarea persoanelor incadrate cu contract 
individual de muncă în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post vacant sau temporar 
vacant, iar in situaţia in care nu există un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de 
funcţii în care acestea sunt incadrate intr-unul de nivel imediat superior. 

- Promovarea se face prin susţinerea unui examen. 



- Astfel doua salariate din cadrul institutiei au susţinut şi promovat examenul de promovare organizat 
de Cămin, iar calificativele obţinute în ultimii trei ani sunt «foarte bine » .  

Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în conformitate 
cu prevederile  Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare, modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2015, 
conform anexei la prezentul raport şi, pe cale de consecinţă, modificarea corespunzătoare a Hotârării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.90/2015. 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                  c.j. FLORICICA BOANGIU 
 
 

ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU Insp.URSU ANA 
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Consiliul Local al Municipiului Craiova
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Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova

conform HCLM nr.25l20Ii in institutie de asistenta

persoanelor varstnice, prin asigurarea conditiilor corespunzatoat

medicale, recuperare si readaptare, activitati de ergoterapie si de

sociala si psihologica.

Prin HCLM nr9020l5 s-a aprobat Organigrama si

posturi, avand urmatoarea structura organtzato'.tica :

1. Conducere - 2 posturi
2. Compartiment juridic - lPost
3. Compartiment achrzitiipublice - 2 posturi
4. Compartiment management integrat CMSSS;A - 2 posturi

5. Compartiment financiar contabil resurse umane registratura - 6

6. Serviciul administrativ -30 posturi
- 1 post conducere
- 29 posturi executie

7. Serviciul de specialitate medical, medico sanitar si auxiliar
-1 post conducere
-106 posturi executie

8. Compartiment recuperare ftzica si psihologica- 6 posturi

9. Compartiment social - 4 posturi

Propunem pentru anul 2015 mentinerea numarului total
organizatorica prezentata mai sus cu urmatoarele modificari :
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