
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            PROIECT 
  

         HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.300/2021 

referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova 

 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
16.12.2021; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.214918/2021, raportul nr.216145/2021 
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.216968/2021 întocmit de 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.300/2021 
referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 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 și Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
      

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.300/2021 referitoare la aprobarea statului de funcţii ale Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. 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,    SECRETAR GENERAL, 

         Lia-Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 214918/ 02.12.2021                                               
                                                                                                      
 

 

REFERAT DE APROBARE 
A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND  

APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE CĂMINULUI PENTRU 
PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA 

 
 

       Având în vedere: 

- Adresa nr. 4243/2021, întocmită de Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 290/2021; 

- prevederile Legii nr. 17/2000, republicată, privind asistența socială a 
persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare  

-    Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale  nr. 29/2019 pentru aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 
precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem 
integrat şi cantinele sociale; 

-  prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare   

-    prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. 2 lit. a coroborat cu alin. 3 lit. c din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 
 

Propunem promovarea proiectului de hotărâre privind: 
 

- modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 
 

                                                   PRIMAR, 

                                    LIA-OLGUȚA VASILESCU 

 

 
                                                                                                 

                                                                                                             ÎNTOCMIT: 
                                                                                                                Camelia-Nicoleta FLOREA 

                                                                                                      Îmi asum responsabilitatea privind                
                                    fundamentarea, realitatea și legalitatea  

întocmirii acestui act oficial 
                                                                                                                       Data:_________ 
                                                                                                     Semnătura:___________________ 
 



 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.  216145  /03.12.2021 
 
 
                                                  
                                                         RAPORT 

privind modificarea Statului de Functii, al Căminului pentru Persoane 
Vârstnice  Craiova  

   
 

Prin adresa nr. 4243/2021, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 
290/2021, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, a transmis spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, modificarea statului de funcţii.  
 Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova s-a infiinţat in anul 2011, prin reorganizare,  
conform HCL nr.25/2011 in institutie de asistenţă socială, având ca obiect de activitate ingrijirea 
persoanelor vârstnice, prin asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire si de hrană, 
ingrijiri medicale, recuperare si readaptare, activitaţi de ergoterapie si de petrecere a timpului 
liber, asistentă socială si psihologică.  
            Prin HCL nr.300/2021 s-a aprobat Organigrama si Statul de funcţii cu un numar de 158 
posturi, avand următoarea structură organizatorică : 
 
    1. Conducere - 2 posturi 
2. Compartiment juridic – 1post 
3. Compartiment achiziţii publice – 2 posturi 
4. Compartiment management integrat CMSSSA – 2 posturi 
5. Compartiment financiar contabil resurse umane registratura – 6 posturi 
6. Serviciul administrativ -30 posturi  
           - 1 post conducere  
           - 29 posturi execuţie 
7. Serviciul de specialitate medical, medico sanitar si auxiliar sanitar – 105 posturi 
           -1 post conducere 
           -104 posturi execuţie  
8. Compartiment recuperare fizica si psihologica – 6 posturi 
9. Compartiment social – 4 posturi  
            Structura de personal a Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova corespunde din 
punct de vedere al calificării cu serviciile acordate . Instituţia de interes local are angajat personal 
calificat pentru asigurarea condiţiilor corespunzatoare de gazduire si de hrană, ingrijiri medicale, 
recuperare si readaptare, activitaţi de ergoterapie si de petrecere a timpului liber, asistenta socială 
si psihologică.  
            Personalul de specialitate asigură o ingrijire de calitate, cu profesionalism, atingandu-se 
astfel standardele de calitate pentru serviciile sociale oferite de Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Craiova.  

Potrivit notei de fundamentare nr.4228/24.11.2021, anexată la adresa mai sus menţionată, 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, propune mentinerea numărului total de 158 posturi 

aprobate in structura organizatorică prezentată mai sus cu urmatoarele modificari : 
           In cadrul Serviciului Administrativ la momentul actual există doua posturi vacante de 
muncitor calificat I. Se propune transformarea acestora în muncitor calificat treapta IV. Căminul 
motivează oportunitatea acestor transformării în sensul că, s-au organizat concursuri, dar nu s-au 
înscris candidaţi, având  în  vedere că vechimea solicitată  este  de  9 ani  pentru  muncitor 
treapta I. 
 



 
 
 În cadrul Compartimentului de recuperare fizica si psihologica postul de 
fiziokinetoterapeut – se va transforma in fiziokinetoterapeut specialist.  Această modificare se 
datorează promovarii in grad/treapta profesionala  imediat superioare de catre persoana incadrata 
pe acest post. 
         Având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile  art.129 alin.2 lit.a 

coroborată cu alin.3 lit.c din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, propunem elaborarea proiectului de hotărâre privind 

modificarea, anexei nr.2 la HCL 300/2021 referitoare la  statul de funcţii al Căminului  pentru 

Persoane Vârstnice CRAIOVA, conform anexei la prezentul raport. 

          

 

Verificat, 
ȘEF SERVICIU: 

CAMELIA-NICOLETA FLOREA 
Îmi asum responsabilitatea privind fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data:_________ 
Semnătura:___________________ 

 

 
 
 

Întocmit, 
DENISA LOREDANA FLOREA 

Îmi asum responsabilitatea privind fundamentarea, 
realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data:_________ 
Semnătura:___________________ 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                            

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                Anexa nr.2 

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE  CRAIOVA      

STAT DE FUNCTII 

                                           2021 

Nr. 

crt 

Denumire compartiment Functii Grad  Nivel 

Studii 

Numar posturi 

Normate Ocupate vacante 

I Conducere                                           

                                                               2 

Director I S 1 - 1* 

Contabil sef I S 1 - 1** 

 

 

II 

A. Compartiment juridic                        1 Consilier juridic IA S 1 1 - 

B. Compartiment achizitii publice 

                                                               2 

Economist IA S 1 1 - 

Referent I S 1 1 - 

C. Compartiment management integrat   

CMSSSA                                               2 

Inginer IA S 1 1 - 

Inspector de specialitate - S 1 1 - 

D. Compartiment financiar contabil 

Resurse Umane – Registratura             

                                                              6  

Economist IA S 4 4 - 

Inspector de specialitate  I S 1 1 - 

Casier - M  1 1 - 

E. Serviciul administrativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                      

                                                            30 

Sef serviciu - S 1 1  

Administrator  - M 1 1 - 

Magaziner - M 1 1 - 

Muncitor calificat- 

bucatar , muncitor bucatarie 

- M 8 8 - 

Muncitor calificat – 

Instalator,mecanic,electrician 

I M 1 1 - 

Muncitor calificat- 

Instalator,mecanic,electrician 

- M 2 2 - 

Muncitor calificat  IV M 2 - 2 

Muncitor calificat –  

Lenjereasa 

I  M 2 2 - 

Spalatoreasa - G  6 6 - 

Sofer I M 1 1  

Paznic - M 5 5 - 

III 

 

 

A. Serviciul  de specialitate medical 

medico-sanitar si auxiliar – sanitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                           

                                                           105 

Medic  Primar  S 4 3 1 

Medic Specialist S 1 1 - 

Medic stomatolog - S 1 - 1 

Farmacist - S 1 1 - 

Sef serviciu - S 1 - 1 

Asistent medical principal S 2 2 - 

Asistent medical  principal PL 18 18 - 

Asistent medical - PL 2 2 - 

Asistent farmacie principal PL 1 1  

Asistent dietetician principal PL 1 1 - 

Asistent igiena Principal S 1 1 - 

Infirmiera - G  58 58 - 

Ingrijitoare de curatenie - G 14 14 - 

 

C.Compartiment recuperare fizica si 

psihologica 

 

 

                                                               

                                         

                                                               

 

                                                               6                   

Kinetoterapeut principal S 2 2 - 

Psiholog - S 1 1 - 

Fiziokinetoterapeut principal S 1 1 - 

Fiziokinetoterapeut specialist S 1 1  

Profesor Cultura – Fizica –  

Medicala 

principal S 1 1 - 

D. Compartiment social 

  

          

                                                               4 

Asistent social  principal S 1 1 - 

Inspector de specialitate  I S 2 2 - 

Lucrator social principal M 1 1 - 

IV TOTAL    158 151   7 

* postul de director este ocupat cu delegatie 

** postul de contabil sef este ocupat cu delegatie 



 

 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 216968/ 06.12.2021 

 

   
RAPORT DE AVIZARE 

 
 Având în vedere : 
 - Referatul de aprobare nr. 214918/02.12.2021; 
 - Raportul Serviciului Resurse Umane nr. 216145/03.12.2021 privind  modificarea 
statului de functii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova; 
 - În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu  modificările și completările ulterioare, 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. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, HCL 300/2021,  

- In temeiul art. 129 alin. 2 lit. “a” şi alin. 3 lit. “c” coroborat cu art. 196 alin. 1 lit 
a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
    -Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 
juridic, 
 
 

AVIZAM FAVORABIL 

 

 
  propunerea Serviciului Resurse Umane privind modificarea anexei nr. 2 la HCL 
300/26.08.2021 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Caminului 
pentru Persoane Varstnice Craiova. 
 
 

            
         Director Executiv,                                              Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                      
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:  
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