
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
   PROIECT 

      
HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2016 

 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.07.2016; 
 Având în vedere raportul nr.117393/2016 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2016; 
 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; 
 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 organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria 

Tănase” Craiova, pentru anul 2016, 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 Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, PT. SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 
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STAT DE FUNCŢII 

 

AL ANSAMBLULUI FOLCLORIC “ MARIA TANASE “ 
VALABIL   2016 

 
     60 POSTURI   

Nr 

Crt..

                 Funcţia Studii Grad 

 prof. 

Treaptă 

Prof. 

Nr. 

posturi 
totale 

Vacante 

 ANEXA  NR IV- LG .284/2010      

 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  

6. Solist vocal S I   10    1* 

7. Solist vocal S II  1  

8 Artist instrumentist S I  3  

9. Artist instrumentist S II  4  

10 Solist instrumentist   S I  2  

11 Solist instrumentist S II  1  

12. Concert maestru  S II      1  

13 Solist vocal M  II 1  

 TOTAL    24  

 SECTIA DANSURI      

14 Corepetitor S I  1  

15 Dansator S I  13  

16 Dansator S II  1  

17 Dansator M  I 4  

18 Dansator M  II 2  

19 Dansator M  III 2  

 TOTAL    23  



 

 ADMIN.- SONORIZARE      

20 Muncit. Calif.  M  I 2  

 Anexa I lit.C- functii de executie      

 ACHIZITII PUBLICE - SECR.      

21 Referent de specialitate S I  1  

 RESURSE UMANE,       

22 Consilier juridic S IA  1  

 ADMIN.- SONORIZARE      

23 Referent de specialitate S I   1  

 FINANCIAR CONTAB.- 

ORGANIZARE SPECT 

     

24 Economist S IA  1  

25 Referent de specialitate S I   1  

26 Impresar artistic S I  1  

27 Magaziner  M  I 1  

 TOTAL    9  

TOTAL                                             60        1* 
 

* 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  pentru concediu de ingijire copil.   

 
 

 

MANAGER,        CONTABIL SEF,    

OANA BICA              SOFIA COSTESCU   
 

RESURSE UMANE 
           CONS. JURIDIC, 

          CARLA SERBAN 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 117393/08.07.2016 

PRIMAR,  
LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric ˝Maria Tănase˝ 

Craiova,  pentru anul 2016 
 

           
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. “a” şi alin. 3 lit. “b” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată 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”. 

Prin H.C.L. nr. 205/2015 s-au aprobat organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric 
˝Maria Tănase˝ Craiova pentru anul 2015, cu un număr de 60 posturi, fiind respectat numărul maxim de 
posturi stabilit de Prefectura Judeţului Dolj pentru aparatul propriu al primarului şi structurile din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Ansamblul Folcloric ˝Maria Tănase˝ Craiova a înaintat autorităţii locale, documentaţia constând în  
adresa înregistrată sub numărul 617/05.07.2016, notele de fundamentare nr. 188/2016, respectiv nr. 
240/2016 şi Hotărârârea Consiliului Administrativ nr. 04/2016, propunând spre aprobare  organigrama 
şi statul de funcţii pentru anul 2016 . 

 Raportat la organigrama şi statul de funcţii actuale, instituţia publică de cultură nu propune 
modificări de structură a compartimentelor de specialitate sau modificarea numărului de posturi, acesta 
menţinându-se la 60. Se propun transformări ale unor funcţii ca urmare a susţinerii examenului de 
promovare în grade şi trepte profesionale, în conformitate cu prevederile art. 41 din H.G. nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice  şi ale art. 26 din Legea nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare . 

Faţă de cele prezentate propunem, în conformitate cu 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, Legii nr. 215/2001 
republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
53/2003 Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare, elaborarea proiectului de 
hotărâre privind  aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric ˝Maria Tănase˝ 
Craiova,  pentru anul 2016, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport.  
 

 

Şef Serviciu, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

Întocmit, 
Vlad Mihaela 

 
Vizat pentru legalitate,    
C.J. Boangiu Floricica 

 



ANSAMBLUL FOLCLORIC “MARIA TANASE” CRAIOVA 

- CONSILIUL ADMINISTRATIV - 
 

HOTARAREA NR. 02 

03.02.2016 

 
Consiliului Administrativ al Ansamblului Folcloric “MARIA TANASE” 

Craiova numit prin Decizia nr. 58/01.09.2014, intrunit in sedinta extraordinara in 
data de 03.02.2016, avand pe ordinea de zi: 

- repartizarea pe trimestrele anului 2016  a subventiei acordate de 

ordonatorul principal de credite 

- repartizarea pe trimestrele anului 2016  a veniturilor proprii ale institutiei. 
Avand in vedere:  

- comunicarea telefonica a ordonatorului principal de credite 
 

HOTARASTE: 

 

ART. 1  

Se aproba repartizarea pe trimestre a subventiei acordata de ordonatorul 

principal de credite - 1.893 mii lei, dupa cum urmeaza: 

- trimestrul  I - 450 mii lei 
- trimestrul  II - 603 mii lei 

- trimestrul  III - 400 mii lei 
- trimestrul  IV - 440 mii lei 

ART. 2 

Se aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor proprii 200 mii lei, dupa 

cum urmeaza: 
- trimestrul  I -  19 mii lei 

- trimestrul  II - 101 mii lei 
- trimestrul  III - 50 mii lei 

- trimestrul  IV - 30 mii lei 

 

Ansamblul Folcloric "Maria Tanase" va duce la indeplinire prezenta 
Hotarare. 

 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     

     OANA BICA               



ANSAMBLUL FOLCLORIC “MARIA TANASE” CRAIOVA 

- CONSILIUL ADMINISTRATIV - 
 

HOTARAREA NR. 01 
22.01.2016 

 
Consiliului Administrativ al Ansamblului Folcloric “MARIA TANASE” 

Craiova numit prin Decizia nr. 58/01.09.2014, intrunit in sedinta ordinara in data de 
22.01.2016, avand pe ordinea de zi: 

- aprobare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2016,  

- aprobare lista de investitii pe anul 2016, 

- aprobare organigrama 2016 
- aprobare state functii 2016 cu transformarea a cinci posturi din studii medii 

in studii superioare ca urmare a obtinerii derogarilor de studii.  
- aprobare program activitate institutie pe anul 2016 

- propunere realizare venituri proprii in anul 2016 

- aprobare lista de declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de 
inventar in valoare de 4647,15 lei.  

 

Avand in vedere:  

-  proiect program de activitate pe anul 2016 nr. 68/22.01.2016 
- propunerea de achizitionare mijloace fixe pentru anul 2016 nr. 

70/22.01.2016 si referatul nr. 05/04.01.2016 
- notele de fundamentare depuse in vederea alcatuirii bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2016, 

- nota de fundamentare cheltuieli personal nr. 64/21.01.2016 

- ordinele nominale emise de Ministerul Culturii pentru aprobarea ocuparii 
functiilor de solist vocal, solist instrumentist si artist instrumentist corespunzatoare 

nivelului de studii superioare, prin derogare. 
- in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Culturii nr. 

2132/09.03.2011 pentru aprobarea conditiilor, criteriilor si procedurii de aplicare a 

prevederilor din Anexa IV, Cap. IV, lit.B la Legea cadru 284/2010, privind 
salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice 

- proces verbal nr. 62/18.01.2016 de declasare a bunurilor materiale de natura 

obiectelor de inventar in valoare de 4647,15 lei,  



HOTARASTE: 

 
ART. 1  
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Ansamblului Folcloric "Maria 

Tanase" pe anul 2016 in suma de 2.093 mii lei din care: 1.707 mii lei cheltuieli de 

personal  si 166 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii si 220 mii lei investitii. 
Se aproba estimari transmise de ordonatorul principal de credite pentru 

perioada 2017-2019. 
 

ART. 2 

Se aproba lista de investitii - 220 mii lei- microbuz pe anul 2016. 

 
ART. 3 

Se aproba statul de functii si organigrama Ansamblului Folcloric "Maria 
Tanase" pe anul 2016, cu urmatoarele transformari: 

- un post de solist vocal - studii medii, trepta profesionala I in post de solist 

vocal - studii superioare, grad profesional II,   

- un post de solist instrumentist studii medii, trepta profesionala I in post de 
solist instrumentist - studii superioare, grad profesional II,  

- 3 (trei) posturi de artist instrumentist studii medii, trepta profesionala I in 3 

posturi de artist instrumentist - studii superioare, grad profesional II.  
 

ART.4  
Se aproba programul de activitate al institutiei pe anul 2016. 

 

ART. 5 

Se aproba venituri proprii in suma de 200 mii lei. 
 

ART.6 
Se aproba lista de declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de 

inventar in valoare de 4647,15 lei . 

 
Ansamblul Folcloric "Maria Tanase" va duce la indeplinire prezenta 

Hotarare. 

 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     
     OANA BICA               



ANSAMBLUL FOLCLORIC “MARIA TANASE” CRAIOVA 

- CONSILIUL ADMINISTRATIV - 
 

HOTARAREA NR. 03 

07.03.2016 

 
Consiliului Administrativ al Ansamblului Folcloric “MARIA TANASE” 

Craiova numit prin Decizia nr. 58/01.09.2014, intrunit in sedinta ordinara in data de 
07.03.2016, avand pe ordinea de zi modificarea Hotararii Consiliului Administrativ 

nr.1/2016, unde la  art. 3  se mai introduce un paragraf:  

− transformarea postului de solist vocal din studii medii in studii superioare 

ca urmare a obtinerii derogarii de studii. 
Avand in vedere:  

− ordinul nominal nr. 2135/01.03.2016 emis de Ministerul Culturii 

pentru aprobarea ocuparii functiei de solist vocal, prin derogare. 
− in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Culturii nr. 

2132/09.03.2011 pentru aprobarea conditiilor, criteriilor si procedurii de aplicare a 
prevederilor din Anexa IV, Cap. IV, lit.B la Legea cadru 284/2010, privind 

salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice 

−  

HOTARASTE: 

ART. 1  

Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Administrativ nr. 1/2016 art. 3  
in sensul aprobarii statului de functii si organigramei Ansamblului Folcloric "Maria 

Tanase" pe anul 2016,  adaugandu-se o noua transformare: 

- un post de solist vocal - studii medii, trepta profesionala I in post de solist 
vocal - studii superioare, grad profesional I,   

 

 

 
Ansamblul Folcloric "Maria Tanase" va duce la indeplinire prezenta 

Hotarare. 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     

     OANA BICA               



ANSAMBLUL FOLCLORIC “MARIA TANASE” CRAIOVA 

- CONSILIUL ADMINISTRATIV - 

 

HOTARAREA NR. 4  

14.06.2016 

 
Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric “MARIA TANASE” 

Craiova numit prin Decizia nr. 58/01.09.2014, intrunit in sedinta ordinara in data de 
14.06.2016, avand in vedere:  

- referatul  de evaluare nr. 510/03.06.2016 al dirijorului pentru sectia 

muzicala prin care se propune promovarea salariatului ce ocupa functia de solist 

vocal- treapta profesionala III in solist vocal treapta profesionala II; 
- referat de evaluare nr. 495/31.05.2016 depus de seful sectiei dans pentru 

promovarea in grad profesional I a doi  dansatori; 
- referat de evaluare nr. 529/13.06.2016 depus de contabilul sef pentru 

promovarea in grad profesional IA a economistului 

In conformitate cu legea 284/2010 art. 26, conform H.G. 1027/2014, art 41-

45 

HOTARASTE: 

 

ART. 1  

Se aproba transformarea postului de solist vocal treapta profesionala III in 

solist vocal treapta profesionala II. Transformarea postului este conditionata de 
promovarea examenului. 

ART.2 

Se apoba  transformarea a doua posturi de dansatori grad profesional II in 

doua  posturi de dansatori grad profesional I. Transformarea postului este 
conditionata de promovarea examenului. 

ART.3 

Se apoba  transformarea postului de economist grad profesional I in post de 

economist grad profesional IA. Transformarea postului este conditionata de 

promovarea examenului. 

 
Ansamblul Folcloric "Maria Tanase" va duce la indeplinire prezenta 

Hotarare. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     

     OANA BICA               



 ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TĂNASE”     

Craiova, str. Crisului nr. 9           
Telefon/ Fax: 0351423574           
E-mail: ansamblulmariatanase 
 Nr. 617/05.07.2016                            
 

 

C ă t r e 

Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Resurse Umane 

 
NOTA FUNDAMENTARE  

 

Prin prezenta revenim la adresa nr. 241/08.03.2016  (copie anexata) prin care 
au fost depuse: organigrama si stat de functii pentru anul 2016. 
  
 Fata de cele deja depuse va rugăm să ne aprobaţi transformarea 

urmatoarelor posturi din ştatul de funcţii pentru anul 2016: 
- un post de solist vocal treapta profesionala III in post de solist vocal treapta 

profesionala II; 
- doua posturi de dansatori grad profesional II in posturi de dansatori grad 

profesional I; 
- un post de economist grad profesional I in post de economist grad profesional 

I A. 
In data de 30.06.2016 a fost organizat examenul de promovare in grad/treapta 

profesionala a personalului contractual, conform legislatiei in vigoare. 
 
Solicitam transformarea posturilor, avand in vedere dispozitiile art. 26 din 

legea 284/2010 si ale art. 41 din H.G. 286/2011 modificat si completat prin H.G. 
1027/2014. 

Anexam la prezenta adresa, Hotararea Consiliului Administrativ nr. 
04/14.06.2016 si statul de functii modificat si documentatia care a fost depusa prin 
adresa nr. 241/08.03.2016: organigrama si stat functii 2016 pe care le depunem 
spre aprobare. 

 
Va multumim! 

    

MANAGER,      CONTABIL SEF, 
          OANA BICA                               Ec SOFIA COSTESCU 
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