
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA    
      PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2016 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.10.2016; 
 Având în vedere raportul nr.168204/2016 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2016; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, modificată şi completată, Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr.51/2006 şi Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 
regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2016, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2016 şi îşi încetează 
efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ 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.168204/18.10.2016 

PRIMAR,  
LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 
 
 

RAPORT 
privind modificarea  organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
 pentru anul 2016 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 106/2016, modificată 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 190/2016, au fost aprobate 
organigrama şi statul de funcţii ale R.A.A.D.P.F.L Craiova pentru anul 2016, cu un 
număr de 715 de posturi. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 
106/05.10.2016, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova a transmis spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru anul 2016. 

Conform notei de fundamentare a R.A.A.D.P.F.L. Craiova nr. 16677/2016 şi 
Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.150/2016, Regia Autonomă de Administrarea 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a transmis spre aprobare modificarea 
organigramei şi statului de funcţii, pentru un număr de 715 posturi, structurat astfel: 24 
posturi de conducere şi 691 posturi de execuţie. 

Potrivit notei de fundamentare întocmită de R.A.A.D.P.F.L. Craiova, actuala 
structură a organigramei a  R.A..A..D.P.F.L. Craiova nu prezintă modificări în ceea ce 
priveşte numărul de salariaţi. Modificările structurii organizatorice propuse de 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova sunt următoarele: 
 - înfiinţarea unui post de economist în cadrul Biroului Resurse Umane şi Relaţii cu 
Publicul, motivat de faptul că R.A.A.D.P.F.L Craiova a procedat la implementarea 
prevederilor O.U.G. nr.109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprindelor publice, 
aceasta realizându-se la  nivelul întregului directorat al regiei, respectiv pentru fiecare 
poziţie de conducere (director) din cadrul R.A.A.D.P.F.L Craiova. In prezent regia prin  
Consiliul de Administraţie, în temeiul art.18 din O.U.G nr.109/ 2011 a încheiat contracte 
de mandat pentru poziţia de director general, director economic, director tehnic, manager 
Centrul Multifuncţional Craiova şi director Sala Polivalentă Craiova. Conform O.U.G nr. 
109/ 2011 art. 21 (2) în contractul de mandat sunt prevăzute în mod obligatoriu alături de 
criteriile de performanță specifice şi obiective cuantificate privind reducerea obligaţiilor 
restante, reducerea pierderilor; economistul va efectua calculul acestor indicatori de 
performanţă conform contractelor de mandat încheiate cu directorii regiei, cerinţă 
obligatorie conform legislaţiei; 
 - transformarea a patru posturi de muncitor calificat în gestionar, la nivelul 
următoarelor birouri/secţii: 

•  Birou Administrativ şi Activităţi Comerciale;  
•  Compartiment Administrativ;  
• Secţia Zone Verzi- Sector Intreţinere Oraş având în vedere că, la nivelul 



acestor secţii există gestiuni complexe de materiale şi obiecte de inventar; 
 - desfiinţarea unui post vacant de muncitor necalificat din cadrul Sectorului 
întreţinere şi reparaţii străzi. 
 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”. 
 Având în vedere cele expuse, în raport de prevederile 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, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi Legii nr. 15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova pentru anul 2016, 
conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport. Se va modifica în mod  corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 106/2016, iar Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr. 190/2016  îşi va înceta efectele . 
 
 

Şef Serviciu, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

Întocmit, 
Mihaela Vlad 

 
                                                   Vizat pentru legalitate,    

 C.J. Boangiu Floricica 
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Public si Fondului Loca
1418973 ;Fax 0251414
ON0525452 _ CEC BA

raiova

Catre,

Consiliul Local al Municipiulu

Va inaintam alaturat in vederea aprobarii m ificarea Organigramei
si Statului de Functii aI R.A.A.D.P.F.L. Craiova, form notei de
fundamentare nr. 16677/30.09"2016, aprobata in c
al regiei prin H.C.A nr.150/0 4.10.2016.

siliul de Administratie

Va multumim pentru colaborare!

Secretar Consi de Administratie,

Dobre-Mazil ViQ l-Dragos

CONSILIUL L
AL MUNICIPIULUI

-^
NR. /Ab I ae ,

Director General.

Filip



R.A.A. D. P.F. L. CRAIOVA
- coNsntuL DE ADMINTSTRATIE -

HOTARAREA NR. 150/04.1 O.

Consiliul de Administralie al R.A.A.D.p.F.L.
Hotdr6rea consiliului Local al Municipiurui craiova nr
intrunit in gedinla ordinard din data de 4 octombrie 2

AvAnd in vedere nota de fundamentare nr.166
de Biroul Resurse Umane si Relatii cu publicul
Organigramei gi Statului de Funcfii ale R.A.A.D.p.F.
2016.

HOTARigTE

Art. I Se aprobd modificarea Organigramei gi
R.A.A.D,P.F.L. Craiova pentru anul 2016, Lonform
nr.16677130.09.2016, ce face parte integranta din

Art. 2 Se inainteazi prezenta hotirAre
Municipiului Craiova Tn vederea aprobdrii.

Att. 3 Directorul General, Directorul T
Biroul Resurse Umane si Retatii cu publicul.
prevederile prezentei hotdrAri.

PRE$EDTNTE DE SED|NTA,
Dobre-Mazilu

SECRETAR,

IOVA, numit prin
127t27.03.2014,
16.

.09.2016, intocmita
modificarea
Craio'ya pentru anul

Statului de Funclii ale
i cle fundamentare

hotarare.

Consiliul Local al

Directorul Economic,
r duce la indeplinire

VIZ\T LEGALITATE,
Cj.Radu Ana-Maria
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