
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
  
 PROIECT 
 

        HOTĂRÂREA NR.____ 
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa de îndată din data de 
08.11.2017; 
 Având în vedere raportul nr.157024/2017  întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 - 
Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
           Potrivit Avizului emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici înregistrat 
sub nr.156510/06.11.2017; 
  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  organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului 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.222/2017. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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                    PRIMAR,     PT.SECRETAR, 
               Mihail GENOIU     Ovidiu MISCHIANU 
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Raport privind modificarea organigramei si statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 

2017 
 

 Pentru anul 2017,prin HCL 222/2017 s-a aprobat organigrama si statul de functii din 
aparatul de specialitate al Primarului municipiului Craiova pentru un număr de  614 posturi, 
structurate astfel: 

- 3 funcţii de demnitate publică; 
-486 funcţii publice, din care 52 funcţii publice de conducere şi 434 funcţii publice de 

execuţie; 
-125 funcţii contractuale, din care 3 funcţii de conducere şi 122 funcţii de execuţie. 
Potrivit art. 36 alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local aprobă, în 
condiţiile legii, la propunerea primarului, statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului. 

Numărul de posturi al aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova se 
menţine la 614.  

Dintre acestea, 10 posturi sunt destinate implementării proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile. Numărul de posturi pentru implementarea proiectelor 
finanţate din fonduri externe nerambursabile se poate adăuga numai pentru perioada 
implementării proiectelor, astfel că, în funcţie de valoarea proiectelor implementate, numărul 
de posturi din organigramă se va majora sau micşora. 

Totodată,65 posturi sunt stabilite conform art. VI pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 
41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri bugetare, pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate 
postimplementare înfiinţarea unor posturi. 

De asemenea, pentru anul 2017, 52 de posturi, structurate în 48 funcţii publice şi 4 
funcţii contractuale, sunt stabilite potrivit pct. 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor. 

Prin HCL 260/2017 s-a aprobat modificarea organigramei si statului de functii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova,conform anexelor la hotarare. 

Prin referatul nr 142619/11.10.2017 intocmit de Directia Patrimoniu se propune 
înfiinţarea Serviciului Administrare si Exploatare Stadion,în cadrul Directiei 
Patrimoniu,sub coordonarea Directorului Executiv,structură funcţională ce va fi formată din 
23 posturi,respectiv: 

- 8 funcţii publice din care :o functie publica de conducere de sef serviciu si 7 functii 
publice de executie; 



-15 functii contractuale, 
Serviciu ce va avea ca atributii administrarea si exploatarea Stadionului. 
În ceea ce priveste structura functiilor publice,se propun următoarele modificări si 

transformari: 
1. funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior 

din cadrul Directiei Urbanism,Amenajarea Teritoriului,Serviciul Autorizatii in 
Constructii,Obtinere Avize,Taxe se desfiintreaza si se infiinteaza  funcţia publică de 
conducere vacantă de sef serviciu administrare si exploatare Stadion in cadrul Serviciului nou 
creat; 

2. funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal 
din cadrul Directiei Urbanism,Amenajarea Teritoriului,Serviciul Urbanism si Nomenclatura 
urbana se desfiinteaza si se infiinteaza  funcţia publică de executie vacantă de inspector,clasa 
I,grad profesional asistent in cadrul Serviciului nou creat; 

3. funcţia publică de execuţie vacantă de inspector,clasa I,grad profesional debutant 
din cadrul Directiei Patrimoniu,Serviciu Patrimoniu se desfiinteaza si se infiinteaza  funcţia 
publică de executie vacantă de inspector,clasa I,grad profesional asistent in cadrul Serviciului 
nou creat; 

4.funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant 
din cadrul Directiei Patrimoniu,Serviciu Patrimoniu se desfiinteaza si se infiinteaza  funcţia 
publică de executie vacantă de inspector,clasa I,grad profesional asistent  in cadrul Serviciului 
nou creat; 

5.funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior 
din cadrul Directiei Fond Locativ si Control Asociatii de Proprietari,Serviciul Administrare 
Locuinte se desfiinteaza si se infiinteaza  funcţia publică de executie vacantă de 
inspector,clasa I,grad profesional asistent in cadrul Serviciului nou creat; 

6.funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent din 
cadrul Directiei Elaborare si Implemntare Proiecte,Serviciul Proiecte si Programe Dezvoltare 
se desfiinteaza si se infiinteaza  funcţia publică de executie vacantă de inspector,clasa I,grad 
profesional asistent in cadrul Serviciului nou creat; 

7. funcţia publică de execuţie vacantă de expert, clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Directiei Impozite si Taxe,Serviciul Constatare,impunere si control persoane juridice 
se desfiinteaza si se infiinteaza  funcţia publică de executie vacantă de inspector,clasa I,grad 
profesional asistent in cadrul Serviciului nou creat; 

8.funcţia publică de execuţie vacantă de inspector ,clasa I,grad profesional superior din 
cadrul Directiei Taxe si Impozite,Serviciul Constatare,impunere si control persoane fizice se 
desfiinteaza si se infiinteaza functia publica de executie vacanta de inspector,clasa I,grad 
profesional asistent in cadrul Serviciului nou creat; 

9. funcţia publică de execuţie vacantă de inspector ,clasa I,grad profesional debutant 
din cadrul Directiei Taxe si Impozite,Serviciul Urmarire,executare silita persoane fizice se 
desfiinteaza si se infiinteaza functia contractuala  vacanta de muncitor calificat,treapta II in 
cadrul Serviciului nou creat; 

10.funcţia publică de execuţie vacantă de inspector,clasa I,grad profesional debutant 
din cadrul Directiei Taxe si Impozite,Serviciul Urmarire,executare silita persoane fizice se 
desfiinteaza si se infiinteaza functia contractuala  vacanta de muncitor calificat,treapta II in 
cadrul Serviciului nou creat; 

11.funcţia publică de execuţie vacantă de inspector,clasa I,grad profesional asistent din 
cadrul Directiei Taxe si Impozite,Serviciul Solutionare Contestatii si evidenta Auto se 
desfiinteaza si se infiinteaza functia contractuala  vacanta de muncitor calificat,treapta II in 
cadrul Serviciului nou creat; 



12.funcţia publică de execuţie vacantă de consilier,clasa I,grad profesional debutant 
din cadrul Directiei Servicii Publice,Compartiment Lucrari intretinere si reparatii drumuri se 
desfiinteaza si se infiinteaza functia contractuala  vacanta de muncitor calificat,treapta II in 
cadrul Serviciului nou creat; 

13.funcţia publică de execuţie vacantă de consilier,clasa I,grad profesional superior 
din cadrul Directiei Servicii Publice,Compartimentul Administrare si monitorizare apa canal 
se desfiinteaza si se infiinteaza functia contractuala  vacanta de muncitor calificat,treapta II 
in cadrul Serviciului nou creat; 

14.funcţia publică de execuţie vacantă de consilier,clasa I,grad profesional principal 
din cadrul Directiei Servicii Publice,Compartimentul Administrare si monitorizare zone verzi 
se desfiinteaza si se infiinteaza functia contractuala  vacanta de casier  in cadrul Serviciului 
nou creat; 

15.funcţia publică de execuţie vacantă de inspector,clasa I,grad profesional asistent din 
cadrul Directiei Investitii ,Achizitii si Licitatii,Serviciul Investitii si Achizitii se desfiinteaza si 
se infiinteaza functia contractuala  vacanta de casier in cadrul Serviciului nou creat; 

16.funcţia publică de execuţie vacantă de consilier,clasa I,grad profesional superior 
din cadrul Directiei Investitii ,Achizitii si Licitatii,Serviciul Licitatii se desfiinteaza si se 
infiinteaza functia contractuala  vacanta de muncitor calificat,treapta II  in cadrul 
Serviciului nou creat; 

17.funcţia publică de execuţie vacantă de inspector,clasa I,grad profesional asistent din 
cadrul Directiei Investitii ,Achizitii si Licitatii,Serviciul Licitatii se desfiinteaza si se 
infiinteaza functia contractuala  vacanta de muncitor calificat,treapta II in cadrul Serviciului 
nou creat; 

18.funcţia publică de execuţie vacantă de consilier,clasa I,grad profesional superior 
din cadrul Serviciului Registru Agricol se desfiinteaza si se infiinteaza functia contractuala  
vacanta de muncitor calificat,treapta II in cadrul Serviciului nou creat; 

19.funcţia publică de execuţie vacantă de auditor,clasa I,grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului audit Public Intern se desfiinteaza si se infiinteaza functia 
contractuala  vacanta de muncitor calificat,treapta II in cadrul Serviciului nou creat; 

20.funcţia publică de execuţie vacantă de referent,clasa III,grad profesional superior 
din cadrul Serviciului Autoritate Tutelara se desfiinteaza si se infiinteaza functia contractuala  
vacanta de muncitor calificat,treapta II in cadrul Serviciului nou creat; 

21.funcţia publică de execuţie vacantă de inspector,clasa I,grad profesional superior 
din cadrul Directiei Relatii Publice si Management documente,Serviciul Management 
Documente ,informatii publice se desfiinteaza si se infiinteaza functia contractuala  vacanta de 
referent,treapta I (studii medii) in cadrul Serviciului nou creat; 

22.funcţia publică de execuţie vacantă de inspector,clasa I,grad profesional superior 
din cadrul Directiei Relatii Publice si Management documente,Serviciul Centrul de Informare 
pentru cetateni si audiente se desfiinteaza si se infiinteaza functia contractuala  vacanta de 
referent,treapta I (studii medii) in cadrul Serviciului nou creat; 

23.funcţia contractuala vacantă de muncitor,treapta IV din cadrul Serviciului 
Administrativ Intretinere se desfiinteaza si se infiinteaza functia contractuala  vacanta de 
muncitor calificat,trapta II in cadrul Serviciului nou creat; 

De asemenea,prin raportul nr.134003/27.09.2017 intocmit de  Directia 
Juridica,Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ si aprobat de conducerea 
institutiei,s-a solicitat transformarea functiei publice de executie vacanta de inspector clasa 
I,grad profesional principal din aceasta directie in functie publica de executie de inspector 
clasa I ,grad profesional asistent in cadrul aceleiasi directii. 

Având în vedere faptul că există modificări în structura funcţiilor publice, a fost 
solicitat avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, acesta fiind prealabil şi 



obligatoriu, conform art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare si a fost acordat,prin aviz  nr. 60616 conexat cu nr. 
61736/2017,inregistrat la autoritatea locala sub nr. 156510/06.11.2017. 

În consecinţă,organigrama aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Craiova pentru anul 2017 va cuprinde un număr de 614 posturi, structurate astfel: 
 - 3 funcţii de demnitate publică; 
 -472 funcţii publice, din care -53 funcţii publice de conducere şi 419 funcţii publice de 
execuţie;  

-139 funcţii contractuale, din care 3 funcţii de conducere şi 136 funcţii de execuţie. 
Din numărul total de posturi precizat mai sus, 52 de posturi, structurate în 48 funcţii 

publice şi 4 funcţii contractuale, sunt stabilite potrivit pct. 2 din anexa la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, 
10 posturi de natură contractuală sunt stabilite conform pct. 4 din anexă pentru implementarea 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pe perioada derulării proiectelor, iar 
65 posturi sunt stabilite conform art. VI pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare. 

Precizăm că, la stabilirea numărului total al funcţiilor publice de conducere din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, s-au respectat prevederile art. 
112 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare, referitoare la numărul maxim al funcţiilor publice de 
conducere admise în cadrul instituţiei, cu excepţia funcţiei publice de secretar al unităţii 
administrativ-teritoriale – maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate şi reflectă 
ierarhizarea compartimentelor, precum şi subordinea ierarhică directă faţă de conducerea 
instituţiei.  

De asemenea, menţionăm că ne încadrăm în numărul de posturi aferent anului 2017, 
aşa cum este detaliat în adresa nr. 35507/14.03.2017 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj.  
 Sub aspectul temeiului legal,si anume prevederile Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,Legii nr. 
188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată (R2),cu modificările si 
completările ulterioare,Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011,cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si dat fiind 
intrunite conditiile de legalitate si oportunitate,propunem Consiliului Local al 
Municipiului Craiova modificarea  organigramei si statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Craiova, pentru anul 2017,conform anexelor la 
prezentul raport şi, pe cale de consecinţă, modificarea in mod corespunzator a  HCL nr. 
222/2017. 

 
 
 

             Pt ŞEF SERVICIU,                                         Vizat pentru legalitate 
                Lia Martha Toncea                                     cons.jur.Floricica Boangiu 
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