
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            PROIECT 
      

 
    HOTĂRÂREA NR.____ 

privind modificarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii și Tineret ”Colibri” 
Craiova, pentru anul 2017 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.09.2017; 
 Având în vedere raportul nr.127075/2017 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune modificarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii și Tineret ”Colibri” 
Craiova, pentru anul 2017; 
 În conformitate cu 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 Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, 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 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 și Tineret 

”Colibri” Craiova, pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.223/2017. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul pentru Copii și Tineret ”Colibri” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
                               

         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
           PRIMAR,   PT. SECRETAR, 

            Mihail GENOIU    Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 127075/14.09.2017 

 PRIMAR, 
              MIHAIL GENOIU  

 
 

RAPORT 
privind modificarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” 

Craiova, pentru anul 2017 
        
 
        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. 
         Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 223/2017 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. 
         Astfel prin adresa înregistrată la instituţia noastră sub nr. 114881/2017, Teatrul pentru Copii 
şi Tineret „Colibri” Craiova a înaintat nota de fundamentare cu privire la modificarea statului de 

funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, astfel: 
    - transformarea postul vacant de impresar artistic, studii superioare, gradul I din cadrul 
Compartimentului Marketing, Public Relations, în impresar artistic, studii superioare, gradul IA. 

        Se solicită această transformare ca urmare a faptului că în Legea 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru postul de impresar artistic este prevăzut ca încadrare maximă, gradul I, în timp 
ce în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru 
acelaşi post de impresar artistic se pevede ca încadrare maximă, gradul IA.  
     Astfel, numărul total de posturi se menţine în anul 2017 la 29 posturi din care 28 sunt ocupate 
şi unul este vacant. 
        Prin modificarea statului de funcţii, instituţia se încadrează în bugetul de venituri şi 
cheltuieli aprobat. 
        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”. 
        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, Ordonanţa 
Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare 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 aprobarea  modificării statului de 
funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2017, conform anexei    
la prezentul raport şi pe cale de consecinţă modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Craiova nr. 223/2017.             
 
 
       
           PT. ŞEF SERVICIU,                                                                             ÎNTOCMIT, 
            Lia-Martha Toncea                                                                     Mariana-Luminiţa Tuţu 
 
 
 
 

Vizat pentru legalitate, 
c. j. Floricica Boangiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 







TEATRUL PENTRU CO I SI TINERET ''COLIBRT'' CRAIOVA

Su Calea Bucuresti nr.

Tel./fax: 40-251-412.4

eraiova, RomAnia

; tel, 40-251-4L6.323
E-mail : craiovacolibri ahoo.com

piului Craiova

Va informam ca Teatrul Copii si Tineret "Colibri", pnin
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Str. Cdea Buc sti" nr.56,

Tel./ fax: 40-251 -412.473

Romania

.40-251-416.323
E-mail : craiovacolibri

STAT FUNCTII

AL TEATRULUI U COPII

pe anul 2017
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TEATRUL PEN COPII SI TINERET "COLIBRI" CRAIOVA

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

Tel./ : 0251-412.473 rel.025l-416.323
E-mail : colibricraiova(dyahoo.com

NOTA DE FUNDAMENTARE

a modificdrii gtatului de functii al

Teatrului pentru Copii si Tineret Colibri Crai$va

in anul 2017 in qtatul de func{ii al Teatrului pentru Copil si Tineret Colibri sunt

cuprinse 29 de posturi din care 28 sunt ocupate si 1 post este vacant:

Fala de statul de funclii aprobat anterior, prin Hotardrea2231 2017 a Consiliului Local

al Municipiului Craiova. vd rugdm sa aprobali modificarea gtatului de funclii gi organigramei

astfel:

- In cadrul Compartiment Marketing, Public Relations, Org$nizare, la pozitia 3, vd

solicitam, ca urmare a apariliei Legii 1 531 2017 cu privire la salariz$rea personalului platit din

fonduri publice, transformarea postului vacant de impresar artistic, st[dii superioare, gradul I in

impresar artistic, studii superioare, gradul IA. Solicitd.m aceasta {ransformare ca urmare a

faptului ca in Legea 2841 2010 privind salarizarea unitard a persdnalului pldtit din fonduri

publice pentru postul de impresar artistic era prevdzut ca incadrare (axima, gradul I in timp ce

in Legea l53l 2017 pentru acelasi post de impresar artistic se prer,Jede ca incadrare maximd,

gradul IA.

Menlion ca institulia are asigurate fondurile necesare pen(ru sustinerea cheltuielilor
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