
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

             
 PROIECT    

      
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru 

anul 2015 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.10.2015; 
 Având în vedere raportul nr.156072/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune modificarea statului de funcţii al Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru 
anul 2015; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată 
şi completată şi 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; 
 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 Filarmonicii „Oltenia” 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.92/2015. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica „Oltenia” 
Craiova Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

             INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                PRIMAR,  PT. SECRETAR, 
      Lia - Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 
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RAPORT 

 
privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii „Oltenia” Craiova 

 pentru anul 2015  
 

Prin adresa nr. 3034/2015, înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 154394/2015, 
Filarmonica „Oltenia” Craiova a transmis spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
modificarea statului de funcţii pentru anul 2015. 

 De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.92/2015 s-au aprobat 
organigrama şi statul de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova pentru anul 2015, pentru un număr de 
190 posturi. 

Filarmonica „Oltenia” Craiova, conform notei de fundamentare şi Hotărârii Consiliului de 
Administraţie, propune următoarele transformări de posturi comparativ cu statul de funcţii aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.92/2015: 

- artist instrumentist, grad profesional IA, studii superioare, în artist instrumentist, grad                           
profesional debutant, studii superioare – două posturi, poziţia 8 în statul de funcţii; 

- consilier economic, grad profesional I, studii superioare, în consilier economic, grad 
profesional II, studii superioare – un post, poziţia 45 în statul de funcţii;  

- corepetitor, grad profesional IA, studii superioare, în corepetitor, grad profesional debutant, 
studii superioare, poziţia 25 în statul de funcţii. 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” 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 „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 reorganizarea şi statul de funcţii 
ala regiilor autonome de interes local”. 

Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale şi Legii nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările 
şi completările ulterioare, modificarea statului de funcţii al Filarmonicii „Oltenia” Craiova, conform anexei 
la prezentul raport. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.92/2015 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii „Oltenia” Craiova pentru anul 2015. 

 



ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 

PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU MIHAELA FLORESCU 

 
 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c.j. FLORICICA BOANGIU 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
FILARMONICA "OLTENIA" CRAIOVA

     STAT DE FUNCTII  

Grad 
NR. Functia profesional Nivel studii Numar Posturi 

CRT. Treapta posturi vacante
profesionala

1 Manager grad II S 1 -
2 Director Artistic grad II S 1 -
3 Şef Secţie Orchestră grad II S 1 -
4 Concert maestru gr.prof.IA S 1 1
5 Concert maestru gr.prof.II S 1 -
6 Solist instrumentist gr.prof.IA S 15 -
7 Sef partida gr.prof.IA S 10 1
8 Artist instrumentist gr.prof.IA S 32 2
9 Artist instrumentist gr.prof.I S 12 -
10 Artist instrumentist Debutant S 2 2
11 Artist instrumentist gr.prof.II S 13 -
12 Instrumentist tr.prof.III M 3 -
13 Instrumentist Debutant M 1 -
14 Sef sectie cor grad II S 1 -
15 Corist gr. prof.IA S 19 2
16 Corist gr. prof.I S 24 1
17 Corist gr.prof.II S 1 -
18 Corist tr.prof.I M 5 -
19 Corist tr.prof.III M 1 -
20 Sef birou coordonare artistica grad II S 1 -
21 Dirijor orchestra gr.prof.IA S 2 -
22 Solist concertist(pian) gr.prof.IA S 1 1
23 Solist concertist(vioara) gr.prof.IA S 1 -
24 Dirijor Cor gr.prof.IA S 1 -
25 Maestru Cor gr.prof.IA S 1 1
26 Corepetitor Debutant S 1 1
27 Bibliotecar gr.prof.IA S 1 -
28 Consultant artistic gr.prof.IA S 2 1

               Anexa nr. 2 H.C.L Nr…….
Presedinte Sedinta

                         Valabil Anul 2015



NR.
CRT. Functia Grad Nivel studii Numar Posturi 

profesional posturi vacante

29 Director Administrativ gr.prof.II S 1 -
30 Sef birou imagine grad prof.II S 1 1
31 Traducator tr. prof. IA M 1 -
32 Secretar public relations gr.prof IA S 1 1
33 Referent de specialitate grad prof.I S 1 -
34 Artist Plastic tr.prof.I M 1 -
35 Sef Birou organizare spectacole grad II S 1 -
36 Impresar grad prof.I S 1 1
37 Referent tr.prof.IA M 1 -
38 Referent de specialitate gr.prof.I S 1 -
39 Analist programator grad prof. IA S 1 -
40 Supraveghetor sala - M 1 -
41 Sef serviciu administrativ grad II S 1 -
42 Plasator sala - M 2 -
43 Garderobier - M 1 -
44 Muncitor tr. prof. I M 8 -
45 Contabil Şef Grad II S 1 -
46 Consilier economic grad prof.II S 1 1
47 Economist gr.prof.IA S 1 1
48 Magaziner - M 1 -
49 Şef Birou Resurse Umane grad II S 1 -
50 Inspector specialitate grad prof.I S 1 1
51 Economist grad prof.IA S 1 -
52 Inspector specialitate grad prof.I S 1 -
53 Referent de specialitate gr. prof. I S 1 -
54 Consilier Juridic grad prof.IA S 1 -
55 Referent Specialitate grad prof.I S 1 -

TOTAL 190 18

MANAGER,
Drăgulescu Vlad
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NOTADE FLNDAMENTARE

Stagiunea Europa pe care o propunem melomanilor craioveni in sezonul

2015-2016 este o premiera internationala de o anvergura fara precedent pentru

peisajul muzical european .

Acest proiect este realizatcu sprijinul ambasadelor si consulatelor Romaniei

din cele 27 de tari europene partenere.

28 de concerte vor avea loc in perioada 23.10.2015-27.05.2016 ,

saptamanal in hecare vineri.
Acest eveniment va aduce un plus de imagine avand in vedere pozitionarea

in centrul lumii europene
Avand in vedere complexitalearepertoriului din aceasta stagiune , precum sl

faptul ca la concursurile organizate in zilele de 22,23 iulie 201 5 , 03. 10.2015 nu s-au

piezentatcandidati care sa indeplineasca conditii de vechime in vederea ocuparii

posturilor vacante , va rugam sa aprobati :

- transfonnarea a doua posturi vacante de artisti instrumentisti gr prof I A studii

superioar e , pozitianr 8 in statul de functii , in artist instrumentist debutant

studii superioare
- transforrnarea postului vacant de consilier economic gr prof I studii superioare

pozitia 45 in siatul de functii , in consilier economic gr prof II studii

superioare
- transformareapostului vacant de corepetitor grad prof I A studii superioare ,

pozitia25 instatul de functii , in corepetitor debutant - studii superioare

MANA

DRAGUL
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FILARMOMCA OLTENIA

Consiliul Administrativ al Filarmonicii Oltenia, intrunit in
sedinta ordinara din data de

Avand in vedere nota de fundamentare privind modificarile
intervenite in statul de functii ale Filarmonicii Oltenia pe anul 2015

HOTARASTE:

Art 1 Se aproba modificarile intervenite in statul de functii al Filarmonicii
Oltenia pe anul 2015
Artz Se inainteaza a&esa spre aprobare Primariei Municipiului Craiova

PRESEDINTE

DRAGULESCU VLAD
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PRIMARIA MLINI C IPIUL UI' CRAIOVA

Va inaintam alaturatNota de Fundamentare , Organigramainstitutiei ,
Statul de Functii si Hotararea Consiliului Administrativ ,.*gl-intea de a aproba
transformarea urmatoarelor posturi vacante :

- transformarea a doua posturi vacante de arist instrumentist gr prof I A
studii superioare pozitia 8 in statul de functii ,in artist instrumentist
debutant studii superioare

- transforrnarea postului vacant de consilier economic gr prof I studii
superioare ,pozitia 45 in statul de functii i consilier economic gr prof II
studii superioare .

- transforrnarea postului vacant de corepetitor gr prof I A studii superioare
pozitia25 in statul de functii , in corepetitor debutant -studii superioare

Va multumim anticipat !

MANAGER

DRAGULES VLAD
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