
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            
 PROIECT 

      
 

HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian 

Demetrescu” Craiova, pentru anul 2020 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.07.2020; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.104365/2020, raportul nr.104367/2020 al 
Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare nr.104409/2020 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru 
anul 2020; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată şi 
completată şi 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; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi 
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu”  

Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. 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, SECRETAR GENERAL, 
Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 104365/ 21.07.2020  
 
 
         SE APROBĂ, 
                                                                                                                   PRIMAR, 
                                                                                                           MIHAIL GENOIU 

 
 
 

                                                                     
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
A ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCȚII ALE CASEI DE CULTURĂ 

„TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA PENTRU ANUL 2020 
  

 
 
Prin  adresa nr. 293/02.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub numărul 

94711/02.07.2020, Casa de Cultură „Traian Demetrescu”Craiova a solicitat aprobarea organigramei 
si statului de funcții pentru anul 2020. 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit.“a” şi alin. 3 lit.“c” din Ordonanta de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local exercită următoarele categorii de 
atribuţii: atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes 
local şi ale societăţilor 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 publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor 
autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de 
interes local şi statul de funcţii al acestora ”.  
          Având în vedere cele prezentate, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre pentru 
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, 
pentru anul 2020. 

 
 
 
 

SERVICIUL RESURSE UMANE, 
                                                     OLGA GEORGESCU 

 
 
 

 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 104367 /21.07.2020 

PRIMAR, 
MIHAIL GENOIU 

 
 
           
 
 

RAPORT 
privind aprobarea organigramei si statului de funcţii  

ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova pentru anul 2020 
 

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 adresa nr. nr. 293/02.07.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub numărul 
94711/02.07.2020, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova propune spre aprobare 
organigrama şi statul de funcţii pentru anul 2020. 

    Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 312/2019, au fost aprobate  
organigrama şi statul  de funcţii ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 
2019 cu un număr de 9 posturi. 

Conform notei de fundamentare transmisă prin adresa menţionată mai sus, Casa de Cultură 
„Traian Demetrescu” Craiova îşi menţine  pentru anul 2020, atât numărul de posturi, respectiv 9 
posturi, cât şi structura organizatorică raportat la organigrama şi statul de funcţii actuale. 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit.“a” şi alin. 3 lit.“c” din Ordonanta de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local exercită următoarele categorii de 
atribuţii: atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de 
interes local şi ale societăţilor 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 publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor 
autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de 
interes local şi statul de funcţii al acestora ”.  

Fată de cele expuse şi având în vedere prevederile Ordonanta de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 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, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem aprobarea organigramei şi statului 
de funcţii ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor 
1 şi 2 la prezentul raport. 
 

SERVICIUL RESURSE UMANE, 
                    OLGA GEORGESCU 

 
 

ÎNTOCMIT, 
Mirela-Andreea Deică 

 
 



 



Consiliul Local al Municipiului Craiova                   Anexa nr.1 la raportul nr. 95230 /2020 

                
CASA DE CULTURĂ 

“TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA 

ORGANIGRAMA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numar de posturi cuprinse in statul de functii: 9 

 

Consiliul Local al Municipiului 
Craiova 

 
PRIMAR 

 

MANAGER 
1 

Compartiment Programe si 
Proiecte 

4 

Compartiment Financiar-
Contabil, Resurse Umane 

2 

Compartiment Administrativ 
 

2 



Consiliul Local al Municipiului Craiova          Anexa nr.2 la raportul nr. 95230/2020 

              
  

 
 
 
 
 

Stat de funcţii valabil pe anul 2020  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 -  

7. Economist   S IA 1 -  

8. Administrator  M I 1 -  

9. Îngrijitor  M I 1 -  

 TOTAL    8 1  



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 104409/ 21.07.2020 
 
    

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 Având în vedere : 
 -Referatul de aprobare nr. 104365/2020; 
 -Raportul Serviciului Resurse Umane nr. 104367/2020 privind aprobarea 
organigramei si statului de funcţii ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova 
pentru anul 2020 ; 
 - Adresa Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova nr. 293/2020, înregistrată 
la Primăria Municipiului Craiova sub numărul 94711/2020, 
 - In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 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, Legii nr. 
53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 -În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit.“a” şi alin. 3 lit.“c” din 
Ordonanta de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ , 
    -Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 
 
 

  propunerea Serviciului Resurse Umane privind aprobarea organigramei și statului 
de functii ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova pentru anul 2020. 
 
 
           Director Executiv,            Întocmit, 
           Ovidiu Mischianu              cons. jr. Lia Martha Toncea 
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