
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            PROIECT 
      

 
    HOTĂRÂREA NR.____ 

privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, pentru anul 2017 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.09.2017; 
 Având în vedere raportul nr.127052/2017 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, pentru anul 2017; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată şi 
completată şi Legii nr.17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice; 
 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 Căminului pentru Persoane Vârstnice 

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.91/2017 și își 
încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.224/2017. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Căminul pentru Persoane Vârstnice 
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.127052/14.09.2017 
 

PRIMAR,  
MIHAIL GENOIU 

 

 

 

RAPORT 
privind modificarea statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Craiova, pentru anul 2017                                                                                                                         
                                                                    
 
 Prin HCL 91/30.03.2017 s-a  aprobat  organigrama şi statul de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2017,conform anexelor nr.1 şi 
2, parte integrantă din hotarare,pentru un numar de 160 posturi. 
 Prin HCL 224/29.06.2017  s-a aprobat  modificarea statului de functii ale 
caminului pentru persoane Varstnice Craiova,pentru anul 2017,potrivit anexei parte 
integranta din hotarare, pentru un număr de 160 posturi.                                                                                                                             

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr. 
271/01.09.2017, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova a solicitat Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, introducerea pe ordinea de zi a organigramei si a statului de 
funcţii pentru anul 2017. 

Oportunitatea modificarii statului de functii ale Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova,pentru anul 2017 este determinata de nota de fundamentare nr. 
4042/2017,prin care se arata ca actuala structură a organigramei nu prezintă modificări în 
ceea ce priveşte numărul de posturi şi compartimentele funcţionale . 

Potrivit acesteia,modificările de posturi propuse de Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Craiova sunt următoarele: 

− postul de muncitor calificat-electrician I se transformă în post de muncitor 
calificat-electrician, în cadrul Serviciului Administrativ . 
Se propune aceasta modificare datorita faptului ca postul de muncitor calificat  
electrician I a fost scos la concurs de doua ori ,insa nu a fost ocupat datorita 
conditiei de vechime in specialitate. 

   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, 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”. 
  Totodată, în temeiul dispoziţiilor  art. 18 din Legea nr.17/2000, republicată, 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările 
ulterioare, Căminul pentru persoane vârstnice este instituţia de asistenţă socială cu 
personalitate juridică, înfiinţată, organizată şi finanţată potrivit dispoziţiilor prezentei 
legi, în vederea asigurării serviciilor de îngrijire pe perioadă nedeterminată, în sistem 
rezidenţial şi asigură condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, 



recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă 
socială şi psihologică. 
 Având în vedere cele prezentate,sub aspectul temeiului legal dat de prevederile  
Legii nr. 215/2001,republicată,privind administraţia publică locală,cu modificările şi 
completările ulterioare,Legii nr. 17/2000, republicată,privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice,cu modificările şi completările ulterioare,şi Legii nr. 53/2003 – 
Codul Muncii,cu modificările şi completările ulterioare,si dat fiind intrunite si conditiile 
de oportunitate si legalitate,propunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova,modificarea statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, 
pentru anul 2017,conform anexei la prezentul raport si pe cale de consecinta modificarea 
in mod corespunzator a HCL 91/2017 si incetarea efectelor HCL nr. 224/2017. 

 

 
Pt. Şef Serviciu, 

Lia Martha Toncea  

 
Întocmit, 

Mihaela Vlad 

 
 
 

     Vizat pentru legalitate,    
 C.J. Boangiu Floricica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.V. 2 ex. 



  

                      

                                                                                                               

    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                     Anexa  

                                                                                  

 

STAT DE FUNCTII 

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE  CRAIOVA 

 

                          septembrie  2017 

 

Nr. 

crt 

Denumire compartiment Functii Grad  Nivel 

Studii 

Numar posturi 

Normate Ocupate vacante 

I Conducere                                           

                                                               2 

Director I S 1 - 1* 

Contabil sef I S 1 - 1** 

 

 

II 

A. Compartiment juridic                        1 Consilier juridic IA S 1 1 - 

B. Compartiment achizitii publice 

                                                               2 

Economist IA S 1 1 - 

Referent I S 1 1 - 

C. Compartiment management integrat   

CMSSSA                                               2 

Inginer I S 1 1 - 

Inspector de specialitate - S 1 1 - 

D. Compartiment financiar contabil 

Resurse Umane – Registratura             

                                                              6  

Economist IA S 4 4 - 

Inspector resurse umane II S 1 1 - 

Casier - M  1 1 - 

E. Serviciul administrativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                      

                                                            30 

Sef serviciu - S 1 1  

Administrator  - M 1 1 - 

Magaziner - M 1 1 - 

Muncitor calificat- 

bucatar , muncitor bucatarie 

- M 8 8 - 

Muncitor calificat – 

Instalator,mecanic,electrician 

I M 3 3  

Muncitor calificat- 

Instalator,mecanic,electrician 

- M 2 1 1 

Muncitor calificat –  

Lenjereasa 

I  M 2 2 - 

Spalatoreasa - G  6 6 - 

Sofer I M 1 1  

Paznic - M 5 5 - 

III 

 

 

A. Serviciul  de specialitate medical 

medico-sanitar si auxiliar – sanitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                           

                                                           107 

Medic  Primar  S 5 4 1 

Medic Specialist S 3 2 1 

Farmacist - S 1 - 1 

Sef serviciu - S 1 - 1 

Asistent medical principal S 2 2 - 

Asistent medical  principal PL 14 14 - 

Asistent medical - PL 5 5 - 

Asistent farmacie principal PL 1 1  

Asistent dietetician principal PL 1 1 - 

Asistent igiena Principal S 1 1 - 

Infirmiera - G  59 59 - 

Ingrijitoare de curatenie - G 14 14 - 

 

C.Compartiment recuperare fizica si 

psihologica 

 

 

                                                               

                                         

                                                               

 

                                                               6                   

Kinetoterapeut - S 1 1  

Kinetoterapeut principal S 1 1 - 

Psiholog - S 1 1 - 

Fiziokinetoterapeut principal S 1 1 - 

Fiziokinetoterapeut - S 1 1  

Profesor Cultura – Fizica –  

Medicala 

principal S 1 1 - 

D. Compartiment social 

  

          

                                                               4 

Asistent social  principal S 1 1 - 

Inspector social IA S 2 2 - 

Lucrator social principal M 1 1 - 



IV TOTAL    160 153   7 

* postul de director este ocupat cu delegatie 

** postul de contabil sef este ocupat cu delegatie 
                                   

 

 

 

 

 

                                   Director                                                                  Contabil sef,                                Comp. F.C.R.U.R 

                       Giurca Alexandru Valentin                                            Potropopu Vergica                             Baluta Madalina                                                                                                                   
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CONSILIUL LOCAL AL MTINICIPIULUI CRAIOVA Anexa

CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA
STAT DE FUIVCTII

tembrie 2017

* postul de director este ocupat cu delegatie
x* postul de contabil sef este ocupat cu delegatie

m

Nr.
crt

Denumire comparliment Functii Grad Nivel
Studii

umar posturi

Normate Ocupate vacante

Conducele
2

Director I S l*
Contabil sef I S l**

I

A. Compaltiment iuridic I Consilier iuridic IA S I
B. Compartin-rent achizitii publice

2

Economist IA S

Referent I S I

C. Compartiment management integrat Inginer I S 1

CMSSSA 2 lnsoectol de snecialitate S 1

D. Compartiment financiar contabil
Resurse Umane - Regisfratura

6

Economist IA S A A

Inspector resurse umane II S I I

Casier M I 1

E. Serviciul administr ativ

30

Sef selviciu S I

Adminish'ator M I

Magaziner M 1 I

Muncitol calificat-
bucatar , muncitor bucatarie

M 8 8

Muncitor calif,rcat -
lnstal ator.rnecanic.electrici an

I M 3 J

Muncitor calificat-
I nstalator.mecan ic.electric ian

M 2

Mr-rncitor califlcat -
Leniereasa

I M 2 2

Spalatoreasa G 6 6

Sofer I M
Paznic M 5 5

ilI A. Serviciul de specialitate medical
medico-sanitar si auxiliar - sanitar

107

Medic Primar S 5 4 I

Medic Specialist S J 2

Fanrracist S

Sef serviciu S 1

Asistent nredical plincipal S 2 2

Asistent medical principal PL t4 1Ala

Asistent medical PL 5 5

Asistent farmacie principal PL

Asistent dietetician principal PL I

Asistent igiena Principal S

Infirrniera G 59 59

Ingrijitoar e de culatenie G t4 t4

C.Compar-timent recuperare fi zica si

psihologica
Kinetoterapeut S

Kinetoterapeut principal S

Psiholog S

Fiziokinetoterapeut principal S

Fiziokinetoterapeut S

Profesor Cultura -Fizica -
Medicala

principal S

D. Cornpartirnent social

4

Asistent social principal S

Insoector social IA S 2 2

Lucrator social principal M

ry TOTAL 60 1s3 7



Director
lexandru V

Comp. F.C.R.U.R



. c.p_v. c$?aroi/A

CONSILITI CONSULTATIV AL CAMINTILUI
PtrNTRU PERSOANE VARSTMCE CRAIOVA

PROCES. VERBAL

al sedintei extraordinara din data 29.08.2017 orere 12.00

Membrii Consiliului Consultativ :

1. Doamna Suiu Elena Andreea reprezentant desemnat de catre Primar din aparatul de
specialitate, prin adresa nr.3 44I / 12.0 I .20 I 5

2.Doamna Ciuca Delia teprezentant desemnat de catre Primar din aparatul de specialitirte
, prin adresa m. 123641/12.11.2012

3. Doamna Godinel Viorica Manuela rcprezentantal Consiliului Local Craiova, desemnat
prin HCLM nr.63 12016

4, Doamna Panduru
w.966/25.02.2011

5. DomnulLazar Mihai:
2t.07.20rs

6. Doamna Adriana Bursuc: reprezentant- Societatea Ortodoxa Nationala a Femeilor
Romane Craiova desemnata prin adresa nr. 1308/1 5,03 .201I

7. Doamna Andreea Beia zamsa :reprezentant- Asociatia
Craiova, desenmata prin adres a nr.1293 I I 5 .03 .20 I l

,,Peoples in Difficulfg,,

s-au intrunit in sedinta de constituire a Consiliului Consultativ avand urmatoarea ordine de zi:

1. Avizarea statului de functii si organigramei pe anul 2017
2. Avizarea referatului nr. 4041128.08.2017 privind propuneri spre casare a obiectelor r1e

inventar in folosinta in suma de 68346,84

La sedinta participa ca invitati din parlea Carninului pentru Persoane Varstnir;e
Craiova, urrrratorii :

1 .Giurca A lexandru Valentin - I)irector
2.Potropopu Vergica - Contabil sef
3.Mirea Mihaela- consilier juridic
4.Baluta Madalina - inspector
5.Paudulu I.aurerrLia - lrcdiu

Ana: rcprezenlant aI beneficiarilor, desemnat prin adresa

reprezentant al beneficiarilor, desemnat prin propunerea din data



6 .ZahanaFlorin- insPector social

7. Radut Marcel - Preot

discutiei Punc Statului

anu]20I7"' Se intocmit

are se Propune , 'esPectiv
din care ocupate 153, vacarfie 7 si transformarea unui post de calificat

in munc - 
'urmand 

ca apoi postul sa fie scos la Qoncurs'

onsultativavizeazafavorabilacestpunctdepeordineadezi.

2. Se s Punctul 2 de Pe Stului 
ff'

4041128.08 puneri spre casare-a tl#ilLi:
68346,84'. ratul nr' 404t128'08

Vergica si se analizezapropunerile prezentate' 
^

Membrii consiliului cons rltativ avizeazafavorabil acest punct de pe ordinea de zi'

prezentur proces - verbar a fost incheiat in g exemplare cate unul pentru fiecare

membru al consiliului consultativ si conducerii caminului pentru Persoane varstnice craiova'

CONSILIUL CONSULTATIV

1. Suiu Elena Andreea

z. Ciuca Delia
3. Godinel Vioriery
4, Panduru Ana 7/ t
5.Laz.ar Mihai
6. Adriana Bursuc
7. AndreeaBeia Zamsa



Consiliul Local al Municipiului Craiova

Camin pentru Persoane Varstnice Craiova

Nr. 4042128.08.2017

BAPORT
privind aprobareXyl,rffili Statului de functii

rganigrama si Statul de functii cu un numar

de 160 posturi, avand urmatoarea structura organtzatorica :

1. Conduc ere - 2 Posturi

- 2 Posturi
e registratura - 6 Posturi

- 1 Post conducere

- 29 Posturi executie

T.Serviciuldespecialitatemedical,medicosanitarsiauxiliarsanitar-I0Tposturi
-1 Post conducere

g\ca- 6 Posturi

ea numarului total de 160 posturi oprobate

in structura organizatorica prezentata mat sus cu urmatoarele modificari :

Incadru|serviciuluiAdministrativmodificareaunuipostdennuncitor

sPecialitat".ua*t 
Serviciului Administrativ isi desfasoara activitat:l 

"," ,l:T]|*lt 
o

muncitori calificati pentru intretinere ( instalator, utecanic, tamplar' )' iar postul de



electrician este singurul vacant. Fiind vorba de un singur post de electrician si acesta
vacant este foarte dificil sa asiguram buna intretinere a instalatiilor electrice din cladiri si
a utilajelor electrice. Din luna august 2016 de cand postul a ramas vacant si pana in
ptezent ne-am confruntat cu numeroase situatii in care prezenta electricianului era
imperios necesara.

Conform fisei postului electricianul are urmatoarele atributii :

- rdspunde de iluminatul exterior qi interior al unitalii;
- efectueazdluqdri de reparalii curente, verificAnd cantitatea gi calitatea acestor lucrdri;
- asigurd buna intreJinere a instalaliilor electrice din cladiri qi a utilajelor (din punct de
vedere electric);
- repard qi verificd, conform instructiunilor, utilajele gi instalaliile aflate in dotare;
- executi lucrdri de intrelinere gi revizii tehnice sezoniere, rdspunzdnd de buna
funclionare a instalaliilor electrice;
- evalueaza gradul de risc pentru activitatile pe care le dezvolta in vederea realizaii
obiectivelor specifice
- propune masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le inainteaza conducerii spre
avizare
- respecta normele si reglementarile in vigoare referito are Ia mediu, securitate si
sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor, protectie civila, in domeniul sau de
activitate
- isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care
pot fi afectate de activitate sau omisiunile sale in timpul procesului de munca

La momentul actual nu avem niciun muncitor calificat pentru a intreprinde toate
aceste lucrari si in decursul a unui an nu am reusit sa ocupam acest post desi a fost sr:os la
concurs de doua ori. Prin aceasta transformare apreciern faptul ca eliminandu-se conditia
de vechime in specialitate exista mai rnulte sanse de a fi ocupat prin concurs.

Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova propune spre aprobare Statul de
Functii pentru anul2017 , in forma prezentata in anexa.

Director, Contab
Giurca Ale entin Potropop l

Comp. FCRUR
Baluta Madalina
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