
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 2017 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.05.2017; 
 Având în vedere raportul nr.68290/2017 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 2017; 
 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 2017, 
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.134/2017. 

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, 
                 PT. PRIMAR,     PT.SECRETAR, 



                VICEPRIMAR, 
                Mihail GENOIU 

   Ovidiu MISCHIANU 
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RAPORT 
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
pentru anul 2017 

 
 
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 134/2017, s-au 

aprobat organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, cu un număr de 715 posturi. 

Prin adresa nr. 8594/17.05.2017, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova sub nr. 161/17.05.2017, 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 2017. 

Conform notei de fundamentare a R.A.A.D.P.F.L. Craiova nr. 8493/16.05.2017 şi 
Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 76/16.05.2017, regia autonomă propune o 
suplimentare a numărului de posturi existent cu 50 posturi de muncitori în cadrul Secţiei 
Zone Verzi.  

Solicitarea de majorare a numărului de personal al R.A.A.D.P.F.L. Craiova se 
întemeiază pe următoarele considerente: 

- art. 59 alin. 1 lit. c din Legea Bugetului de Stat nr. 6/2017, potrivit căruia „pentru 
anul 2017, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, 
majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul prevăzut în ultimul buget de 
venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel: […]c) cu sumele 
reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente creşterii numărului de 
personal prognozat la finele anului 2017 faţă de cel aprobat în anul precedent, corespunzător 
perioadei de la care se prevede angajarea şi până la finele anului, în condiţii justificate de 
extinderea activităţii”; 

- încheierea procedurilor privind recepţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare a 
Parcului Nicolae Romanescu, dar şi a străzii Râului, precum şi adresa nr. 66594/15.05.2017 



a Direcţiei Patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, prin 
care regia este înştiinţată că, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
din luna mai a.c., zonele verzi aferente acestor obiective îi vor fi transmise în administrare. 

În urma modificărilor intervenite, organigrama R.A.A.D.P.F.L. Craiova va cuprinde 
765 posturi, din care 27 sunt posturi de conducere, iar 738 sunt posturi de execuţie. 

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 mai sus, 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 2017, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul 
raport. Totodată, se modifică în mod corespunzător HCL nr. 134/2017. 
 
 

Şef Serviciu, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

 
 

Vizat pentru legalitate, 
c.j. Boangiu Floricica 
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R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA
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HOTARAF|,EA NR. 76/1 6.05 -2017
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A.D.P.F.L. Craiova
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VIZAT LEGALITATE,
Cj.Enache GonstantinPRE$EDINTE DE SEDINTA,

Mateita Gonstantin Ovidiu
SECRETAR,

Ddrbre-Mazilu Viorel-Dragos
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In conformitate cu pre\/ederile art.36 alin2lit. a 9i alin.3 lit. b
din Legea nr. 215 12001 republicatd, privind adrninistiafia publicd
locali, Consiliul Local "aprobi in condiliile legii, la propunerea
Primarului, ale instituliilor gi serviciilor publice de interes local, ale
societitilor cornerciale, precum gi reorga nizarea gi statul de funclii
ale regiilor autonome de interes local,'.

Prin HCLM nr. 194 I 2017 s-a aprobat organigrama gi statul
de functii ale R.A.A.D.p.F.L oraiova pentru anul2oll, cu un numdr
de 715 de posturi.

Potrivit Legii Bugetului rje Stat nr.1 86 | 2014 art.59 pct 1 tit c,
pentru anul 2017, operatorii economici care qplici prevederile
OG.nr. 26l2o1i) privind Tntdrirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitSfile administrativ
teritoriale sunt actionari unir:i sau majoritari sau delin direct sau
indirect o participatie majoritari, pot prevedeq i; Bugetul de
venituri 9i cheltuieli privinrJ majorarea cheltuielilor de naturd
saf ariaf d fald de nivelul ptrevdzut Tn ultimul buget cu sume
reprezentand c;resteri ale cheltuielilor de naturd saliriald aferente
cregterii numirului de personal prognozatlafinele anului 2017 talit
de cel aprobat 1in anul precedent corespunzdtor perioadei de la care
se prevedea angajarea si pini la finele anului in condilii justificate
de extindere a activitifii sau cu sumele reprezentAnd cheltuieli cu



ajat pe perioadd determinatd, in
urarea desfdgurdrii normale a

AvAnd Tn vedere incl"reierea procedurilor privind receplialucrdrilor de reabilitare Fi modernizare a parcului Nicolae
Romanescu diar si a strazii RAului qi linand cont de adresa nr.
66594115.05-2017 a Primdriei Mun. braiova, Direcfia patrimoniu,

R.A.A.D.P.F.L Craiova este
i Local al Municipiului Craiova din
ferente acestor obiective si fie

transmise Tn ardministrare ciitre R.A.A.D.P.F.L craiova solicitim
marirea numirului de personal cu 50 de posturi de muncitori in
cadrul Sectiei Zone Verzi .

In urma mrodificdrilor intervenite, organigrama R.A.A.D.p.F.L
Craiova va cuprinde un numiir de 765 poJturi,-din care personal de
conducere 27 gi personalul dr: execulie fiind de 73g.

Fa[a de cele prezenterte, propunem, in conformitate cuprevederile Lergii nr.53/2003 republicati Codul Muncii, cu
modificirile 9i completdrile ulterioare gi Legii nr.21S,2OO1 

,aprobarea modificirii orgarnigramei Si statululi de funclii ale
R.A.A.D.P.F.L cralova pe anul 2017, conform anexelor nr.1 gi nr.zla prezenta notd de fundamentare gi inaintarea qorespunzitoare
in vederea aprobirii cdtre Gonsiliul Local al ltiunicipiului
Craiova.

DIRECTOR GENERAL. $EF BTROU RESURSE UMANE St RELAT|I
CU PUBLICUL

Cj.Du[5 Adriana Delia
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU ICRAIOVA

STAT DE FUNCTII
AL REGIEI DE ADMIN

DOMENIULUI PU c 9r FoNDULUI LOCA
PE ANUL 2017

Anexa nr.2la H.C.L nr.

DrNrE DE $EDINTA,

Total TESA

EF SECTOR

BIROU ACHlzlTll PU

ECONOMIST

ECTIA-
CIVILA,

COMPARTIMENT
MUNCII, PSI, AP
MEDICINA MUNCII,
URGENTA

Ril $l sTlNGERll
TECTIA MUNCII

TEHNICIAN CU ATR
DOMENIUL PREVE
INCENDIILOR



Total nruncitori

BIROU RESURSE tJfulA E 9t RELAT|I

ECONOMIST

PROGRAMATOR
PURTATOR DE CW

Total TESA

COMPARTIMENT AI.J

INGINER

Total muncitori

COMPARTIMENT
FINANCIAR DE GES
ECONOMIST
Total TE:SA
Total muncitori
Total compartiment
COMPARTIMENT
ECONOMIST
Total TESA
Total mulncitori
Total compartiment
BIROU JURIDIE, EX
RECUPERARI

EF BIROU
CONSILIER JURIDIC

DE URGENTA
$EF SERV|CIU PRTVAT
SITUATII DE URGENTA

Total muncitori
COMPARTIMENT
PREVENIRE
CADRU-TEHNIC CU ATR
DOMENIUL PREVENIRII
INCENDIILOR

I STINGERII



EINOU AOMINISTRA

Total birou
COITNPRRTIMENT

Total muncitori

CUL']IURAL - SPO

ItrtSrnUCTOR SPO

COt tStltrR JURIDIC

EF BIROU

Total TESA

MUI.TIFU

BIROU ADMIN
SUF'ERVIZARE TEH

NERE $I R
EFI BIROU

EIR.OU MARKETII
ORGANIZARE TA

F BIROU



SPECIALIST MARKETINIG
CONSILIER JURIDIC

CONTABIL, CONTROL

Total muncitori

DIRECTOR EGONOMIC

COMPARTIMENT ADM

Total TE:SA

r sPATil CU ALTA DE
D LOCATIV

EF BIROU
ECONOMIST

TEHNICIAN
Total TESA

SERVICIUL FINANCIAfu

NUMERAR, TARIFE, URI, CHIRII
EF SERVICIU

159 I CONTAE]IL

Total TESA
Total muncitori
Total serviciu

EF BIROU
TEHNICIAN
GESTIONAR

Total TESA
Total muncitori

DIRECTOR TEHNIC



EF BIROU
INGINER
ECONOMIST
SUBINIGINER
TEHNilCIAN

REPARATII
E,MOBILIER
OPIII FANTANI

TERMIGE

sEcToR INTRETIN
coNsrRUCTll URBA
URBAN, JOCURI DE
ARTEZIENE SI CEN

Total 
-IP

EXPLOATARE, ATELI
INGINER

CIRCULATIEI
EF SECTOR

INGINER

sEc]roR INTRETIN
REPARATII STRAZI

EF ISECTOR
ECONOMIST

Total muncitori

CIMITIRE
CONSTRUCTII FU

332 I SEF SECTOR
INGIINER



COMPARTIMENT P
ARHITECTURA P
PROTF:CT|A MEDTULU
INGINE:R

Total muncitori
Total compartiment
FORMATIA PRESTAR
ASISTENTA TCNruICA

EF SECTOR
INGINE:R

INGINER

EF BIROU
MEDIC VETERINAR
TEHNICIAN VETERI

Muncitori



ECTOR GENERAL,
Filip Aurelia
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