
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

             
 PROIECT   

      
   HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” 
Craiova, pentru anul 2013 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2013; 
 Având în vedere raportul nr.108763/2013 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” 
Craiova, pentru anul 2013; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată 
şi completată, 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 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.77/2013 
pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea functionalităţii administraţiei publice 
locale, a numarului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice 
din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; 
 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 Filarmonicii “Oltenia” 

Craiova, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.115/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica “Oltenia” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
          INIŢIATOR,          AVIZAT, 
            PRIMAR,            SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU              Nicoleta MIULESCU 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 108763/__________2013 

 
PRIMAR, 

LIA-OLGUTA VASILESCU 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea H.C.L. nr.115/2013 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de 

funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova pentru anul 2013 

 

 

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 115/2013, au fost aprobate 
organigrama si statul de functii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2013, cu un numar de 
184 posturi contractuale, din care 173 posturi contractuale de execuţie şi 11 posturi contractuale de 
conducere. 

În Monitorul Oficial al României nr. 393/29.06.2013 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 
77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a 
numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub 
autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor.  

La art. 1 alin. 1 se prevede desfiinţarea posturilor vacante existente la data intrării în vigoare a 
ordonanţei, cu excepţia posturilor vacante aferente funcţiilor publice de conducere generale, specifice 
sau cu statut special, cele aferente categoriei inaltilor functionari publici, precum şi cele aferente 
funcţiilor militare de conducere, cele de secretar al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si de 
administrator public, precum si posturile vacante de conducere pentru personalul contractual. 

Potrivit art. 3 alin. 1, „instituţiile şi autorităţile publice (.....) au obligaţia să îşi modifice 
structurile funcţionale, astfel încat numărul total al funcţiilor de conducere din cadrul fiecărei autorităţi 
sau instituţii publice care are în aparatul propriu/de specialitate şi personal contractual ori, după caz, 
numai personal contractual să fie de maximum 12% din numarul total al posturilor aprobate”. 

 Filarmonica „Oltenia” Craiova a solicitat modificarea H.C.L. nr.115/2013 referitoare la 
aprobarea organigramei şi statului de funcţii, urmare desfiinţării postului vacant de economist existent 
la data intrării în vigoare a ordonanţei.Astfel, Filarmonica „Oltenia” Craiova va avea un număr de 183 



posturi contractuale, din care 172 posturi contractuale de execuţie şi 11 posturi contractuale de 
conducere, fiind respectat procentul de  maximum 12% din numărul total al funcţiilor publice, precum 
şi condiţia referitoare la numărul de funcţii publice de execuţie necesare pentru constituirea birourilor, 
serviciilor şi a direcţiilor.  

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind 
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor 
la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 
ministerelor, O.U.G. 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, Legii nr. 53/2003–Codul Muncii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem elaborarea proiectului de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.115/2013 
referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia”  Craiova pentru 
anul 2013, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport. 

 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU, 
PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU 

 ÎNTOCMIT, 

      GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIĆ 

 
             

 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
C.j. FLORICICA BOANGIU 
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