
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

 PROIECT 
                                                                                   

 
 

         HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 

pentru anul 2016 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.07.2016; 
              Având în vedere raportul nr.118781/2016 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune modificarea statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., pentru anul 2016; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul 
Muncii, modificată şi completată şi Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale, modificată şi completată; 
  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 ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 

S.R.L., pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se mandatează dl. Pîrvu Nelu, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L să voteze 
modificarea statului de funcţii al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 
2016, aprobată la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109/2016. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L şi 
dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,     PT.SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 



         

        ANEXA  

 

STAT DE FUNCTII 

PRIVIND FUNCTIILE DE CONDUCERE SI DE EXECUTIE  

- 2016 - 

 

Nr.

crt. 

DENUMIREA  FUNCTIEI GRAD  NIVEL 

STUDII  

NR.POSTURI 

TOTAL  

NR. POSTURI 

VACANTE 

 FUNCTII DE CONDUCERE       

1 ADMINISTRATOR - DIRECTOR GENERAL   S 1  

2 DIRECTOR DEZVOLTARE   S -  

3 DIRECTOR ECONOMIC  S 1  

4 DIRECTOR TEHNIC  S 1  

5 SEF SERVICIU  S 3  

6 SEF BIROU   S 1 1 

 TOTAL POSTURI CONDUCERE    7  

      

 FUNCTII DE EXECUTIE      

1 SEF FORMATIE MUNCITORI  CALIFICATI  

SOFERI SI PAZNICI 

 M 1  

2 SEF FORMATIE  MUNCITORI NECALIFICATI   M 1  

4 PURTATOR CUVANT   S 1  

5 CONSILIER JURIDIC  IA S 2  

6 SECRETAR DACTILOGRAF I M 1  

7 INSPECTOR SPECIALITATE  IA  S 12  

8 INSPECTOR SPECIALITATE I S 9  

9 INSPECTOR SPECIALITATE II S 5 1 

10 INSPECTOR  IA SSD 1  

11 INGINER  S 1  

12 INSPECTOR  IA M 4  

13 INSPECTOR  I M 2  

14 INSPECTOR  II M 1  

15 INSPECTOR  II M 1  

16 CASIER I M 19  

17 MUNCITOR CALIFICAT  I M 9 1 

18 ELECTRICIAN I M 1  

19 SOFER I M 2  

20 PAZNIC I M 10  

21 MUNCITOR NECALIFICAT  P .G. M. 27  

 TOTAL POSTURI EXECUTIE    110 3 

 TOTAL POSTURI                      117 

 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                         
SERVICIUL RESURSE UMANE                           
Nr. 118781/11.07.2016 
 PRIMAR, 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 
                                                   

 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea modificării statului de funcţii 

ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pentru anul 2016 
 

 
 
 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, ale societăţilor comerciale, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor 
autonome de interes local”. 
            S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. funcţionează ca societate comercială cu răspundere limitată cu doi 
asociaţi, respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu o participaţie de 95%, şi 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L, cu o participaţie de 5%, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Craiova nr. 24/02.02.2011, prin care s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova în societate comercială cu răspundere limitată.      
             Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare asociaţii aprobă structura organizatorică a 
societăţii, organigrama şi statul de funcţii, la propunerea administratorului, astfel că, prin adresa înregistrată sub 
nr. 9633/2016 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr.6/2016 S.C Piete şi Târguri Craiova 
S.R.L. a transmis spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova  modificarea statul de funcţii pentru 
anul 2016.Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109/2016, s-au aprobat pentru anul 2016 
organigrama şi statul de funcţii pentru un număr total de 117 posturi, din care 109 posturi de execuţie şi 8 
posturi de conducere. 

  Având în vedere  examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut anterior al 
salariaţilor S.C. Piete si Targuri Craiova SRL, organizat în data de 30.05.2016, în conformitate cu prevederile 
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, cu modificările şi completările ulterioare, promovarea se face, de regulă, pe un post vacant sau 
temporar vacant, iar în situaţia în care nu există un asemenea post se face prin transformarea postului din statul 
de funcţii în care acestea sunt încadrate într-un post  de nivel imediat superior 

S.C Piete şi Târguri Craiova S.R.L propune următoarele: 
       - transformarea postul de inspector specialitate I din cadrul Compartimentului  Situaţii de Urgenţă, Sănătate 
şi Securitate în Muncă  în post de inspector specialitate IA;  
       - transformarea postului de inspector specialitate II din cadrul Compartimentului  Situaţii de Urgenţă, 
Sănătate şi Securitate în Muncă în post de inspector specialitate I; 
        - transformarea postului de inspector specialitate I din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare şi 
Imagine în post de inspector specialitate IA; 
        - transformarea postului de inspector debutant din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare şi Imagine în 
post de  inspector II ; 



  

-transformarea postului de secretar II din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare şi Imagine în  post 
de secretar I; 

-transformarea postului de inspector specialitate II  din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice în post 
de inspector specialitate I; 

-transformarea postului de inspector specialitate II din cadrul  Compartiment Licitaţii Terenuri  în post 
de inspector specialitate I; 

-transformarea postului de inspector specialitate II din cadrul Compartimentului Control Financiar de 
Gestiune  în inspector specialitate I; 

-transformarea postului de inspector specialitate II din cadrul Compartimentului Urmarire Contracte, 
Facturare în inspector specialitate I; 

-transformarea a patru posturi de inspector specialitate II  din cadrul Compartimentului Dezvoltare in 
posturi de inspector specialitate I; 

- transformarea a doua posturi de inspector I din cadrul Compartimentului Dezvoltare in posturi de 
inspector IA; 

- transformarea a doua posturi de casier II din cadrul Compartimentului Dezvoltare în posturi  de casier 
I. 
            Având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 republicată – 
Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare propunem: 
          -  aprobarea modificării statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2016, 
conform anexei, parte integrantă la prezentul raport. 
          - mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, domnul Pîrvu Nelu, pentru a vota în Adunarea 
Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., modificarea statului de funcţii aprobat. 
           - modificarea în mod corespunzător a anexei 2 la  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.109/2016. 
 
 

          
 
 
          ŞEF SERVICIU,   ÎNTOCMIT, 

Petru-Alexandru Dumitrescu                                                                 Mariana- Luminiţa Tuţu 
 
 
 
 
                                                               Avizat pentru legalitate, 

                                                            cons. jur. Floricica Boangiu 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL 
C.U.I. 28001235. J16/181/08.02.2011 

Adresa :Str. Calea Bucuresti,nr.51, Craiova, telefon/fax0251/410696 
Capital social:200lei 

 

 
 

 
RAPORT  

privind aprobarea modificarii statului de functii al SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL  
 

 Statul de functii al S.C. Piete si Targuri Craiova SRL, asa cum a fost aprobat prin 

Hotararea Consiliului Local Municipal nr.109/2016, se propune a fi modificat prin 

transformarea unor posturi ca urmare a promovarii in grad profesional imediat superior.  

 Avand in vedere  examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui 

detinut a salariatilor S.C. Piete si Targuri Craiova SRL, organizat in data de 30.05.2016, in 

conformitate cu prevederile 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, promovarea se face, de regula, pe un post vacant sau temporar vacant, iar în 

situatia în care nu exista un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de 

functii în care acestea sunt încadrate într‐un post  de nivel imediat superior. 

       In consecinta,  propunem spre aprobare urmatoarele modificari in structura functiilor de 

executie ca urmare a promovarii in grad profesional  a salariatilor,  in sensul transformarii 

posturilor respective, dupa cum urmeaza: 

-transformarea postului de inspector specialitate I din cadrul Compartimentului  Situatii de 

Urgenta, Sanatate si Securitate in Munca  in post de inspector specialitate IA;  

-transformarea postului de inspector specialitate II din cadrul Compartimentului  Situatii de 

Urgenta, Sanatate si Securitate in Munca in post de inspector specialitate I; 

- transformarea postului de inspector specialitate I din cadrul Biroului Resurse Umane, 

Salarizare si Imagine in post de inspector specialitate IA; 

-transformarea postului de inspector debutant din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare 

si Imagine in post  inspector II ; 

-transformarea postului de secretar II din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare si 

Imagine in  post de secretar I; 



-transformarea postului de inspector specialitate II  din cadrul Compartimentului Achizitii 

Publice in post de inspector specialitate I; 

-transformarea postului de inspector specialitate II din cadrul  Compartiment Licitatii Terenuri  

in post de inspector specialitate I; 

-transformarea postului de inspector specialitate II din cadrul Compartimentului Control 

Financiar de Gestiune in post de inspector specialitate I; 

-transformarea postului de inspector specialitate II din cadrul Compartimentului Urmarire 

Contracte, Facturare in post de inspector specialitate I; 

-transformarea a patru posturi de inspector specialitate II  din cadrul Compartimentului 

Dezvoltare in posturi de inspector specialitate I; 

-transformarea a doua posturi de inspector I din cadrul Compartimentului Dezvoltare in posturi 

de inspector IA; 

-transformarea a doua posturi de casier II din cadrul Compartimentului Dezvoltare in posturi  

de casier I. 

 Mentionam ca aceste cheltuieli ocazionate de promovarea salariatilor sunt cuprinse in 

Bugetul de venituri si cheltuieli ( capitolul C “cheltuieli de personal”), pentru anul 2016, 

aprobat  prin HCL 68/2016. 

         Se mandateaza reprezentantul Municipiului Craiova, domnul Nelu Pirvu, pentru a vota in 

Adunarea Generală a Asociaţilor  SC Piete si Targuri Craiova SRL,  statul de functii aprobat. 

 

 

 

       ADMINISTRATOR 

                                        DURLE DUMITRU COSMIN                                    

 

 

       Vizat de legalitate       Inspector specialitate Birou R.U.S.I. 

  C.J. Jianu Aura Luminita                             Marcu Florina  
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