
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

             
 PROIECT    

      
 

HOTĂRÂREA NR. ____- 
privind modificarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret “Colibri” 

Craiova, pentru anul 2015 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.07.2015; 
 Având în vedere raportul nr.107566/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune modificarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret 
“Colibri” Craiova, pentru anul 2015; 
 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 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, pecum şi alte măsuri; 
 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 al Teatrului pentru Copii şi Tineret 

“Colibri” Craiova, pentru anul 2015, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.141/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” 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.107566/21.07.2015 

PRIMAR, 
LIA-OLGUŢA VASILESCU 

    
RAPORT 

privind aprobarea modificării statului de funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, 
pentru anul 2015 

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, 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 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 141/2015 au fost aprobate organigrama şi statul de 
funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru un număr de 29 posturi, respectând numărul maxim de 
posturi stabilit de Prefectura Judeţului Dolj pentru aparatul propriu al primarului şi structurile din subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova funcţionează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare. Managerul instituţiei este 
sprijinit în activitatea pe care o desfăşoară de către Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ, conform art. 19 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 
activităţii de impresariat artistic. 

Comparativ cu statul de funcţii actual, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova,  prin adresa nr.506/2015 
înregistrată sub nr. 97893/2015, propune următoarele modificări: 

     -  transformarea a două posturi de actori mânuitori păpuşi, gradul I, studii superioare în actori mânuitori păpuşi, gradul 
IA, studii superioare şi un post de  actor mânuitor păpuşi, gradul II, studii superioare  în actor mânuitor păpuşi, gradul I din 
cadrul Compartimentului artistic, urmare promovării;  

- transformarea postului de muncitor calificat, treapta II în muncitor calificat , treapta I, din cadrul Atelierului de  
producţie, urmare promovării; 

- transformarea postului de consilier juridic gradul I, studii superioare, în consilier juridic gradul IA, studii 
superioare, din cadrul Compartimentului Juridic, Achiziţii Publice;  

Având în vedere prevederile 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, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi alte măsuri, Legii nr. 53/2003–Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem 
Consiliului Local al Municipiului Craiova modificarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” 
Craiova pentru anul 2015, conform anexei  la prezentul raport, şi, pe cale de consecinţă, modificarea în mod corespunzător a 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 141/2015.                                                                                                        

                ŞEF SERVICIU,                                                                                          ÎNTOCMIT, 

Petru-Alexandru Dumitrescu            Mariana-Luminiţa Tuţu 

 
Vizat pentru legalitate, 
c. j. Floricica Boangiu 

                           



TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET "COLIBRI',

Str. Calea Bucuresti, nr.56, Craiova" Romania

Tel./fax : 40-25 | - 412.473 ; te t. 40-25 | -4 | 6.323
E-mail: craiovacolibri@yahoo.com

Catre,

Primarul Municipiului Craiova

Va inaintam alaturat:

- Hotararea nr.4l 20.05.2015 a Consiliului Administrativ a Teatrului pentru Copii si

Tinerer Colibri;

- Nota de fundamentarea cu modificarile solicitate spre aprobare pe anul 2015:

- Statul de functii.

Manager
Teodorescu Mari
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TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET -COLIBRI-CRAIOVA

Str. Calea Bucuresti, nr.56, Craiovq Romania

Te l./fax: 40 -25 1 -4 1 2.47 3 : tel, 40 -25 | -4 1 6.323
E-mai I : craiovacol ibri@)rahoo.com

HOTARAREA Nr.4
20.05.20 I s

Consilirrl Adrninistrativ alTeatrului pentru Copii si TineretColibri Craiova intrLrnit in sedinta
ordinara in data de 20.05.201 5, avand pe ordinea de zi:

- modificarea statului de functiica urmare a promovarilor din cadrulcompaftimentylui artisti, atelier
productie sijuridic - achizitii publice;
- parteneriatul cu finna S.c. compas Studio s.R.L. din cadrul A.p.l.R.;
- situatia spatiului pus la dispozitie, de catre Teatrul pentru Copii si Tineret Colibri, Asociatiei Centrul de
Cultura Contemporana E,lectroputere Craiova.

HOTARASTE:

Art'l Seaproba modificarilestatuluidefunctiialTeatrului pentruCopii si TineretColibri pent.ranul 2015.

An'2 Se aproba incheierea pafieneriatului cu firrna S.C. Compas Studio S.R.L. clin cadrul A.p.l.R.



TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET "COLIBRI-CRAIOVA
Str. Calea Bucuresti, nr.56, Craiova, Romania

Te l./ fax: 40 -25 | -4 | 2.47 3 ; tet. 40_25 | _4 1 6.323
E-mai I : craiovacol ibri@),ahoo.corn

Nota de fundamentare a modificarii statului de functii pentru
Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri Craiova

pe anul 2015

Prin prezenta va rugam sa aprobati statur de functii ar reatrurui
anexat Ia prezenta nota de fundamentare

Irr anul 2015 fatade statul de functii ale Teatrului pentru copii si rineret colibri craiova, in sedinra
consif iului Administrativ din data de 20.05.2015 au fost aprobate urmatoarele rnodificari:
La compartimentul artistic:
- doua posturi de actori manuitor papusi, gradul I' studii superioare au fost trarsfornrate in actori rnanuit.rr
papusi, gradul I A, studii superioare

- ul.l post de actor manuitor papusi, grad'l ll, studii superioare a fbst transformat in actor manuitor papusi,gradul I, studii superioare

- postul de artist plastic vacant la data aprobarii organigrarnei si statului de functii a fbst ocupat .
ln cadrul Atelierului de protluctie, postul de sculptor papusi s-a vacantat, iar postul de rnuncitor calificat,treapta Il ' studii medii a fosttransformat in muncitorcalificat, treapta l, studii medii.
In cadrul compartimentului Juridic, Achizitii Public, postul de consilierjuridic, gradul I, studii superioare
a fbst transformat i'consilier juridic, gradur rA, studii superioare.

Avand in vedere Hotararea consiliului Administrativ nr.04 /20.05.2015 pe care o anexam, varlrgamsaaprobati statul defunctii al Teatrului pentrucopii siTineretcolibri peanul 2015.
va precizam ca institutia dispune de fonduri necesare in vederea acoperirii acestor cheltuieli depersonal.

pentru Copii si Tineret Colibri.
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TEATRUL PENTRU COPIT SI TINERET -COLIBRI-CRAIOVA

Str. Calea Bucuresti, nr.56, Craiova" Romania

Tel./ fax: 40 -25 1 -4 | 2. 47 3 ; tel. 40 -25 | -4 I 6.323
E-mai I : craiovacolibri@),ahoo.com

STAT DE FUNCTII pe anut 2015

AL TBATRULUI PBNTRU COPII SI TINERET',COLIBRI,'
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