
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

             
 PROIECT   

      
HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric 
„Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2013 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.10.2013; 
 Având în vedere raportul nr.153875/2013 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric 
„Maria Tănase” 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 Ansamblului 

Folcloric „Maria Tănase” 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.117/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul Folcloric 
„Maria Tănase” 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. 153875/16.10.2013 

PRIMAR,  
LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarera H.C.L. nr. 117/2013 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Ansamblului Folcloric ˝Maria Tănase˝ Craiova, 
 pentru anul 2013 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. “a” şi alin. 3 lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată 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”. 

Prin H.C.L. nr. 117/28.03.2013 s-au aprobat organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului 
Folcloric ˝Maria Tănase˝ Craiova pentru anul 2013, cu un număr de 60 posturi, fiind respectat numărul 
maxim de posturi stabilit de Prefectura Judeţului Dolj pentru aparatul propriu al primarului şi structurile 
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Ansamblul Folcloric ˝Maria Tănase˝ Craiova a înaintat autorităţii locale, prin adresa înregistrată 
sub numărul 145432/2013, nota de fundamentare nr. 864/2013 şi Hotărârârea Consiliului Administrativ 
nr. 9/2013, propunând spre aprobare modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru un număr de 
61 posturi, prin suplimentarea numărului total cu un post de execuţie de solist vocal, studii superioare, 
grad profesional I în cadrul secţiei muzicale. 

Instituţia publică de cultură îşi întemeiază solicitarea pe sentinţa civilă nr. 5292/09.07.2013, prin 
care Tribunalul Dolj a dispus reîncadrarea de  către Ansamblul Folcloric ˝Maria Tănase˝ Craiova a unui 
fost salariat pe funcţia deţinută anterior, respectiv funcţia de solist vocal, studii superioare, grad 
profesional I. 

Faţă de cele prezentate propunem, în conformitate cu prevederile 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. 215/2001 
republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
53/2003 Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare, elaborarea proiectului de 
hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 117/2013 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii ale Ansamblului Folcloric ˝Maria Tănase˝ Craiova  pentru anul 2013, conform anexelor 1 şi 2 la 
prezentul raport.  

 
 

Şef Serviciu, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

Întocmit, 
Pleşa Oana 

 
Avizat pentru legalitate,    
C.J. Boangiu Floricica 



  



Consiliul Local al Mun. Craiova Anexa nr.1 la H.C.L_____/20112013
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Anexa nr. 2 la H.C.L_____/2013 

 
 
STAT DE FUNCŢII 

 
AL ANSAMBLULUI FOLCLORIC “ MARIA TANASE “ 

                                     Octombrie 2013     
 

     61 POSTURI   
Nr 
Crt..

                 Funcţia Studii Grad 
 prof. 

Treaptă 
Prof. 

Nr. 
posturi 
totale 

Vacante 

 ANEXA  NR IV- LG .284/2010      
 A Functii de conducere      
1 Manager S II  1  
2. Contabil sef S II  1  
3. Sef sectie muzicală S II  1  
4. Sef sectie dans S II  1  
5 Sef formatie muncitori SSD II  1  
 TOTAL    5  
 B Functii de executie      
 SECTIA MUZICALA      
5 Dirijor S IA  1  
6. Solist vocal S I  5    1 
7 Solist vocal S II  1     
8. Artist instrumentist S II  2  
9 Solist instrumentist   S I  1  
10. Solist instrumentist S II  1  
11 Corepetitor S I  1  
12. Concert maestru  M       I 1  
13 Solist vocal  M  I 6  
14 Solist vocal M  III 1  
15 Solist instrumentist  M  I 1  
16 Instrumentist M  I 3  
17 Instrumentist M  II 1  
18 Instrumentist M  III 1  
 TOTAL    26 1 
 SECTIA DANSURI      
19 Dansator S I  8  
20 Dansator S II  4  
21 Dansator M  I 1  
22 Dansator M  II 5  
23 Dansator M  III 4  
 TOTAL    22  



 
 ADMIN.- SONORIZARE      
25 Muncit. Calif.  M  I 2  
 Anexa I lit.C- functii de executie      
 ACHIZITII PUBLICE - SECR.      
26 Referent de specialitate S I  1  
 RESURSE UMANE,       
27 Consilier juridic S I  1  
 FINANCIAR CONTAB.- 

ORGANIZARE SPECT 
     

28 Economist S I  1  
29 Referent de specialitate S I   1  
30 Impresar artistic S II  1  
31 Magaziner  M  I 1  
 TOTAL    8  
TOTAL                                             61        1 
 

 
MANAGER,       CONTABIL SEF,  
OANA BICA       SOFIA COSTESCU 
 
 

   CONS. JURIDIC, 
   CARLA SERBAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 864/30.09.2013 
 
 

Notă de fundamentare 
Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

a Ansamblului Folcloric “Maria Tanase” 
 
 
 

 
Prin prezenta vă rugăm să aprobaţi modificarea organigramei, a numărului de 

personal şi a statului de funcţii pe anul 2013, anexate la prezenta notă de fundamentare, 
in sensul suplimentarii statului de functii si organigramei cu un post vacant de solist vocal, 
studii superioare, grad profesional I. 

Solicitam acest lucru avand in vedere urmatoarele: 
Sentinta civila nr. 5292/09.07.2013, prin care instanta a admis contestatia depusa 

de domnul Constantin Enceanu la decizia de incetare a contractului individual de munca, 
dispune reincadrarea contestatorului pe functia avuta anterior, respectiv de solist vocal - 
studii superioare, grad profesional I.  

Desi hotararea este pronuntata in prima instanta, Noul Cod de procedura civila 
prevede ca hotararile primei instante avand ca obiect raporturi juridice de munca sunt 
executorii de drept.  De asemenea,Codul Muncii art. 274 si 275 prevad: 

"Art. 274. - Hotararile pronuntate in fond sunt definitive si executorii de drept.  
 Art. 275. - Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu prevederile Codului de 

procedura civila".  
In statul de functii al Ansamblului Folcloric "Maria Tanase" in prezent nu exista 

niciun post vacant. 
Avand in vedere argumentele de mai sus, va rugam sa aprobati modificarea 

organigramei si statului de functii pe anul 2013 anexate la prezenta nota de solicitare, in 
sensul suplimentarii cu un post la Ansamblul Folcloric “Maria Tanase”. Precizam ca 
solicitarea de suplimentare cu un post vacant de solist vocal, studii superioare grad 
profesional I, in organigrama si statul de functii pe anul 2013 a fost aprobata in sedinta 
Consiliului Administrativ prin Hotararea nr. 09/16.07.2013. 
 
 
     MANAGER,        CONTABIL SEF, 
     Oana Bica                SOFIA COSTESCU 
 
 
 

Resurse Umane, 
   Carla Serban 
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Dosar nr. 228241 63 /2012
R O M A N I N

TRIBUNALUL DOLJ
SECTIA CONFLICTE DE MLI-NCA $I ASIGURARI SOCIALE

SENTINTA Nr.529212013

$edinfa publicd de la 09 Iulie 2013 ,
Completul compus din:

PRE$ EDINTE Cecilia Uncheaqu
Asistent judiciar Cristian Onete

Asistent judiciar Liliana Camelia Otovescu
Gretier Loredana Roxana Miscodan

Pe rol judecarea cauzei Litigii de muncd privind cererea formulatd de reclamanful
ENCEANU CONSTANTIN in contradictoriu cu pirAtul ANSAMBLUL FOLCLORIC
MARIA TANASE CRAIOVA, avind ca obiect obligalie de"a face.

Dezbaterile gi sustinerile orale au avut loc in Eedinta publicd din data de 02 Iulie 2013
5i au ibst consemnate in incheierea de Eedin{i de la acea datd ce face parte integrantd din
prezenta hotdrare, cind instanta, avind nevoie de timp pentru a delibera qi pentru a da pd4ilor
posibilitatea sd depund concluzii scrise, a amAnat pronunfarea la data de 09.07.2013, c6nd a
hotarat urmatoarele:

INSTANTA

,'\supf a cauzei de iatii constatd urmdtoarele:
La data de 04.12.2012 reclamantul Enceanu Constantin a chemat in judecatd intimatul

ANSA\4BLIiL FOLCLORIC N{AR[A. ,TANASE CR.AIOVT\; sol icit ind instanlei ca prin
sentinta ce se va pronunta. sd se dispund anularea deciziei nr.98/31.10.2012 emisd de int imat,
sd se dispund repunerea plrt i lor in situafia anterioard emiteri i  Deciziei nr.98/31.10.2012 in
sensul reincadrdrii reclamantului pe functia de solist vocal, sd fie obligat intimatul"
ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA fANnSe CRAIOVA la plata unei despigubir i  egale
cu salariile indexate. majorate gi reactualizate de care reclamantul ar fl beneficiat. calculate la
data emiteri i  deciziei nr.96131.10. 2012 Ei pind la data reintegrdri i  efective a reclamantului,
sd i le obligat paritul ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA TANASE CRAIOVA'la plata
cheltuielilor de judecatd. .-

In motivarea actiunii reclamantul a ardtat cd a fost angajatul piritului ANSAMBLUL
FOLCLORIC MARIA TANASE CRAIOVA in funcfia de solist vocal cu contract individual
de muncd. Ulterior a fost desemnat manager interimar al ANSAMBLUL FOLCLORIC
MARIA TANASE CRAIOVA, in acest sens f i ind emisd decizianr. 01/05.01.2010 prin care a
tbst suspendata funcfia de executie de solist vocal detinutd in cadrul ansamblului, pdnd la '

ocuparea prin concurs a postului de manager.
La data de 30.04.2010, potrivit HCL nr. 148129 04 2010 emisd de Consiliul Local

Craiova gi ca urmare a rezultatului final obtinut de reclamant la concursul pentru ocuparea
postului de manager, intre pdrti s-a incheiat Contractul de Management nr. 56575130.04.2010.

ln terneir-rl contractulr-ri incheiat de parti in conditiile mai sus ardtate. acestea au
convenit ca in perioada 01.05.2010-01.03.2013, reclamantul sd indeplineascd funcfia de
manager al ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA TANASE CRAIOVA, perioadd in care a

tbst suspendat contractul individual de muncd al sdu privind funclia de execulie de solist
vocal.

In urma analizdrii raportului de activitate asupra managemenfului ANSAMBLUL
FOLCLORIC MARIA TANASE CRAIOVA (etapa nr. I a evaludrii) precum Ei a discu{iilor

nurtate cu reclamantul(etapa a 2- a a evaludrii), comisia de evaluare finald a emis Raportul de

ew



evaluar; ni' 125628/2i 09 :ci:, prin care a recomandat rezilierea contracfului demanagement incheiat de pnrfi.
lmpotriva calificatiwlui final de "nesatisfdcdtor", nota obfinutr fiind 6,6g , a formulatcontestatie' care a fost respinsi ca neintemeiatd de citre comisia de soiulionare a .contestafiilor pentru evaluarea finald a managementului.
Ulterior prin HCL nr i65/19.10.20i2 a fost aprobat rezultatul final al evaludrii finale amanagementului la ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA TANASE cnaIoVA c6t qi 

-
rezultatul final al evaludrii qi raportul nr. 135410/2012 intocmit de Serviciul Resurse Umane,hotdrare ?n baza cdreia s-a emi.s Dispozifia Primarului rrrrrri"ipi"iri craiova nr.1970122'10'2012, privind aprobarea incetdrii contractului sd.u de management, inc--p1ncl cudata de 22.10.2012.

La data de 31.10-2012 ANSAMBLUL FOLCLoRIC MARIA TANASE CRAIovA a-emis Decizia nr' 98/31-10.2012, prin care, in baza art. 65 din codul Muncii s-a dispusincetarea, incepdnd cu data de 31.10.2012 a contractului inclividu"l;" *;;;;;';."il;;;";
desflintarii iocului de muncd ocupat de salariat, contbrm dispozitiilor oUG nr. 63/2010.

Reclamantu l  aratd cd Deciz ia  nr .98/31.10.2012 emisd de ANSAMBLLLFOLCLORIC VIARIA TANASE cRAiovA este nelegald pentru urmatoarele considerente :Decizia nr'  98"10i2 este nuli  absolut tr ind,:ato.u incrlcarea Jirp ",a 75 cl in Cocl; iMuncii cleoarece nu a respectat clreptul.reciamantului la preaviz. 
e.Astfbl. potrivit acestor dispozitii, persoanele contediate in temeiul art 6l lit c ai a. ^,ffi65 9i 66 benefrciazd de dreptul la un prehviz ce nu poate fi mai mic de 20 zilelucrdtoare.

In consecinld angajatului ii revine obligatia de a respecta dreptul de preaviz asalariatului
Prin cererea. inre,eistratd la pArdt sub nr. 988123.10.2012. a sol icitat an-uajatoruluiaprobarea efbctudrii concediului de odihnd legal rdmas neefectuat pentru anul in curs.respectiv 10 zile" solici.tarea sa fiincl aprobatd de angajator.
i]trr urornent ce prea,,;izul era siipulaf in heneficiul angajafuiui, angajatorul nu a.re..dreptul de a renunta ia acest preaviz. respectarea dreptului de preaviz fiind obligatorie.i;u.efbctuarea concediului iegal de oditina nu poate ti caliticata ca o renunlare la preaviz.
Angajatorul a incdlcat dispozitiile art. 49 alin I ,2 gi 6 <iin codul vtuncii. cdnd a clispusincetarea contractului individual de munci a reclamantului. in conditiile in car-e efbcteleacestuia erau suspendate ca o consecinid a incheierii contractului J; ;"""gement dintrcreclamant gi ansamblul folcloric Maria Tdnase.
Potrivit art 49 din codul Muncii suspendarea contractului individual de muncd poateinterveni prin acordul pdrtilor,are ca etbct suspendarea prestdrii muncii de c[tre salariat si aplatii drepturilor salariale de cdtre angajator, iai in cazul suspendarii contractuhtili;i;;;i.'",*

muncd se suspendd toate termenele care au legdturd cu incheierea, modit-r.";;;,;.;;;;@
sau incetarea contractului individual cle *un.a, cu exceptia situaliilor in care contract..rlindividual cJe rnuncf, inceteazd de elrept.

De la momentul incheieri i  contractuiui de management nr.56575130.04.2010 qi pani lamomentui emiteni deciziei contestate, contractul individual de muncd a fbst suspendat ne6indrepus in termen de citre angajator, pentru a se putea dispune incetarea acestuia in mod valabii.
Angajatorul a incdlcat dis part 60 alin I lit h din codul Muncii cind a ,iispus incetarea

::{t?ttl:t,lndivldual 
de muncd in conditiile in care de la data de 24.10.012 9i pana la clataLle ' ' l t '  *u l  '  rec luman:u l  ig i  ; tcc iua eoncc 'd iu l  lcgal  t ie  ot i ihn i r .  aprobat . . le  angaja i , r r  la  c ja tade  23 .  1  0 .20  1  2 .

5

Potrivit dispozitiiior art 60
poate fi dispusd pe durata efectuarii

Angajatonrl -r interpretat gi
apreciat cd postul de solist vocal
O J t  z U  I \ ) .

alin. I  l i t  h din codul Muncii ,  concedierea sarariat i lor nu
concediului de odihnd.
aplicat gregit disp art 65 din codul Muncii  atunci cantl a
ocupat de reclamant ar fi fost destiinlat potrivit OUC

Dispozitiile art III din oUG 63 2010 prevrd obligativitatea autoritdtilor administrarirepublice locale de a se incadra in numdrur maxim a. oJrtu.i p"1.i"i, "";;; i : ' . ,.,. i ,,-: ._..__inregranra din orjonanta de urgentd. 
' r
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OUG 6312010 nu cuprinde dispozifii privind structura organizatoricd a aparatului de
specialitate aferent, ce fel de func{ii sau ce fel de posturi contractuale trebuie sd aibi.

Dispozitiile OUG nr.63 12010 nu pot constitui terneiul qi motivul pentnr reorganizarea
efectuatd. de cdtre piriti, in condifiile in care atdt suplimentarea posturilor cdt gi desfiinfarea
acestora se aprobd printr-o hotdrire a Consiliului Local Craiova.

In concluzie, considerd cd desfiinlarea locului de munci nu este efectivd qi nu are o
cauzd. reald gi serioasd.

Angajatorul nu i-a comunicat lista locurilor de munc[ disponibile la nivel de unitate,
precum gi termenul in care reclamantul ar putea opta pentru un loc de rirunci vacant qi
compatibil cu pregdtirea sa profesionald, conform Nt .76 alin 1 gi 3 din Codul Muncii.

Precizeazd" cd la data de 31.10.2012, datd la care s-a dispus incetarea contractului
individual de muncd, ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA TANESE CRAIOVA avea
disponibil un alt post de instrumentist cu studii medii, care ar fi putut fi ocupat de reclamant,
deoarece a solicitat atit Primdriei Craiova cdt gi Consiliului Local transformarea acestui post
in post vacant de solist vocal, cu studii superioare, insdprin adresa nr. 141883/31.I0.2012,i-a
tbst comunicat cd aceastd transformare nu a fost solicitatd de cdtre ANSAMBLUL
FOLCLORIC MARIA TANASE CRAIOVA qi nu a fost probatd printr-o hotdrAre de Consiliu
Local .

Pc caie de consecinti ,  consideri ci ai igajatoiul nu gi-a indeplinit  obl igal ia legald de a-i
of-eri un post vacant corespunzdtor nivelului sdu de studii iar pe de altd parte,angajatorul nu a
intreprins nici o mdsurd pentru a-i facilita accesul la un astfel se post, in condiliile in care
acesta ar fi putut tr otbrit in mod rezonabil.

In drept. reclamantul Ei-h intemeiat contestatia pe disp. art. 80,art. 268 - 275 din Legea
nr. 53/2003 * Codul muncii .

In dovedirea cererii, reclamantul a ardtat cd se va folosi de urmdtoarele mijloace de
proba: pruua e u iriscrisuri, proba cu rnartori, proba cu interogatoriul intimafului.

La data de 26.03.2012 pirdtul Ansamblul Folcloric Maria Tdnase a formulat gi depus
la doar intampinare, prin care a soliqilsl."respingerea actiunii formulate pentru urmFfoarele
considerente :

Sustineri le reclamantului in sensul anuldri i  deciziei nr. 98131.10.2012 Ei a repuneri i
partilor in situatia anterioard emiterii acesteia, cu acordare a unei despdgubiri egale cu
valoarea salariilor indexate. majorate gi actualizate de care ar f-r beneficiat reclamantul pAnd la
reintegrarea et-ectivi unt netbndate gi reflectd invocarea propriei culpe (nemo propriam
turpitudinern allegans).

Mdsura dispusd prin decizia nr.98/31.10.2012 este in acord cu dispozil i i le. legale 9i
principiile de drept in materie. Astfel, temeiul de drept al acesteia il reprezintd art. 65 din
Legea nr 53/2003, modificatd gi completatd, in sensul concedierii pentru motive care nu lin de
persoana salariatului.

Postul ocupat de cdtre contestator in organigramd a fost desfiinlat in baza art 65 din.-3.L
Codul Muncii incd din timpul exercitdrii mandatului de manager de cdtre dl.Enceanu
Constantin. prin vointa acestuia Ei prin acte emise sub semndtura acesfuia.

ln acest sens. aldturi de alte inscrisuri anexeazd la prezenta decizia nr. 145109 08 2010
emisd de pardta.

Odatd cu aparilia OLJC 6312010 insugi contestatorul - manager, a inaintat Consiliului
Local Craiova o notd de fundamentare, prin care disponibiliza 7l angajafi Ei toate posturile
vacante. intocmindu-se un stat de tunctii diminuat de la 82 de posturi anterior la numai 58 de
posturi.

In noua organigramd apare desflintati funclia de solist vocal,studii superioare,grada{ia
5.detinut anterior de contestator qi vacant prin suspendarea funcfiei.

Prin decizia nr. 145/09.08.20i0 emisd de pdrita prin manager s-a dispus in temeiul
O\JG 6312010, care impunea reducerea cheltuielilor de personal, desfiinfarea intre altele a
postului de solist vocal, studii superioare,gradafia 5, exact funclia suspendatd a acestuia.

Fatd de aceastd situalie pdrita invedereazd faptul cd dreptul afirmat de cltre

contestator nu este exercitat cu bund credintd.

e
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Una dintre condi,tiile de exercitare a acfiunii este aceea a afirmirii unui drept care,
pentru a putea fi exercitat frebuie ca acest lucru sd se facd cu bund credintd(doctrina -
M.Tabarca,Drept procesual civil,vol. I).

De asemenea mai aratd cd, cauzapetendi nu este una morali, contestatorul igi invocd
propria culpd.

Susfnerea contestatorului in sensul cd incetarea contractului de muncd ar fi intervenit
in perioada suspenddrii este eronat6. Decizia nr. 98 este emisd in data de 31.10.2012. Mdsura
suspendlrii ca efect al numirii reclamantului in postul de manager al Ansdmblului a operat
pin[ la 22 1A 2010. Ergo,decizia de incetare a contractului individual de muncd este emisd
legal.

De altt-el, contestatorul cunoscind bine sirualia creatd. a solicitat transformare a unui
post de instrumentist cu studii medii intr-unul de solist vocal. Prin aceastd adresd contestatoiul
recunoaqte clar cd in perioada cdt a fost manager -a desfiinlat postul sdu.

In acest context, subscrisa nu putea da curs dispoziliilor legale cuprinse in art. 64 din
Codui iVluncii in sensul de a propune salariatului disponibilizat un alt loc de muncir vacant
compatibii cu pregitirea profesionali, in statul de funclii specializate al institutiei neexistind
un asemenea post. Precizeazd. ca dispozitiile mentionate sunt aplicabile in cazuri limitativ
previzute de lege ( art.6i lit. c $i d ), tdri a ti incidente in prezenta cauzd in care concedierea'.
a tbst fhcutd in temeiul art 65 din Codul Muncii. Pretentia contestatorului de a ti infbnnar c&*'
privire la locurile de muncd vacante disponibile trebuie inldturatd, acestuia aduca:rtju-i-r. lW
cunogtintd faptul cd nu exista astf'el de locuri.

Susfinerile contestatorului cu privire la incdlcarea dreptului la preaviz sunt netbndate.
neexistdnd vdtdmare.

In spetd, saiariatui cuno$tea personal ca prin propria sa actiune igi desfiintase postul
incd din anul 2010, cunogtea clar organigrama qi statul de functii al unitdtii, cdreia ii tusesc
ftici.rri).gur ;,:rtibi inciit roiui legal al dreptului la preaviz nu putea tr at.ectat in cauzi.

Este agadar evident ci practic incepind cu 0l l0 2012 contestatorul s-a atlat intr-o
situatie juridica specificd preavizului,cunoscind clar cd postui sdu nu mai existd qi solicitantl
crearea prin transfbrrnare a unui nou post recunoscand clar gi faptul cd nu mai existau postuii
vacante corespunzdtoare pregdtirii sale.

Cu privire la concediul de odihna gi emiterea deciziei de incetare a contractul',ri
individual de muncd in perioada concediului de odihna precizeazd urmdtoarele :

Contestatorul a sol icitat prin cererea nr.988/23 l0 2012(f i la 22 inscrisuri ataslt '- ' )
et.ectuarea concediului de odihnd af-erent anului 2012, pentru un numdr de I I zile rdmase
neefbctuate. Acest concediu de odihnd este aferent activitatii funcliei sale de manager detinutd'-r
g i  in  anul  2012.  W

Contractul de management incetind la data de 22.10.2012, pentru restul de concediu
dc odihna contestatorul a primit drepturi banegti pentru intreaga perioada de I I zile. Nu s-a
afiat ef-ectiv in concediu de odihnd gi acesta i s-a pldtit, contractul de management fiind incetat
gi compensarea bdneascd legald. Nu se poate sustine cd acest concediu de odihnd ar fi viz,ar
exercitarea func{iei de solist vocal(ipotezd" Ia care se pare cd se referd contestatorul cdnd
invocat art. 60 alin I lit. h din Codul Muncii, intrucAt contractul sdu de management incetase
deja iar postul de solist vocal era desfiinlat din anul 2010; oricum acest concediu de odihnir
tr: ,:it:e:t exercitdrii activitAtii in postul de manager.

De asemenea. invedereazd faptul cd in mod legal contestatorul putea beneticia cle
concediu de odihna propo4ional cu durata lucratd iar prin incetarea coni;aciLriui cle
management in luna octombrie 2012 nu a lucrat intregul an ca manaser si nu ar fi trebuit legal
sd beneficieze de 21 de zi le concediu de odihnd( art. 145 al in 2 Codul Muncii).

In aceste condilii, prin prezenta contestatie. reclamantul se prevaleazd doar de aspecte
fbrmuiate, nesusceptibile se a-i asigura revenirea ef'ectivd in postul dest'iintat, aceasta fiinci
imposibila pentru unitate,atdt juridic cdt Ei faptic.

Pirita a depus la dosar in apdrare urmdtoarele inscrisuri : dispozitia nr. 38i04 0l 2010
a Pr i rnaru lu i  \ , Iun.  Cra iova. iec iz ia  nr .  1 /05 0 i  20 l l , r  r  AF\{TC ,  HCL : r .  l i3 ' : - i  r ) ,1
20- i l .ar ,e : r : :  I  ia  HCL i j i r l - {  03 l0 l0 .contractu l  de mr- : r ,_ :e lnc i i i , i r  56, i75 i0  0.+ l0 l0 ,not l  c lc
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fundamentare a AFMTC privind aplicarea OUG 63/2010,HCL rv 248/29 07 2010, anexa 2 la
HCL 24812010, decizia nr 145109 08 2010 a AFMTC,adresa nr 882/01 l0 zOlzdispozifia nr
1970122 l0 2012 a Primdriei Mun.Craiova,adresa nr 998123 l0 2Dlz,adresa w 999123 l0
20l2,adresa - rdspuns nr 141883/31 10 2012 a Primiriei Craiova,deciziaw 98i31 I0 2012 a
AFMTC.extras REVISAL.

La data de T.A4.2013 contestatorul a depus la dosar rdspuns la intdmpinare, ardtind
cd. misura desfiinlarii postului de solist vocal studii superioare, gradalia 5, propusd de
conduci.torul pdr6tei gi aprobatd in HCL 248129 07 2010 nu a vizat postul ocupat anterior de
c5.tre contestator,a$a cum in mod eronat susfine intimatul.

Mdsura desfiinldrii postului de solist vocal studii superioare nu a fost executatd decdt
la data de 31.1A.2012, data emiterii deciziei contestate, deqi aEa cum rezultd din inscrisuriie
depuse de intimat o atare misurd s-ar fi luat la data de 29.07 .2010. q .

In fapt, mdsura reducerii posturilor la nivelul pdrdtei nu a fost o concediere individuald
in sensul dispozitiilor art 65 din Codul Muncii ci o concediere colectivd,in sensul disp.art 68 -

73 din Codul Muncii, deoarece in statul de functii anterior desfiinldrii posturilor erau cuprinse
un numdr de 92 de posturi, iar dupd aprobarea noului stat de functii,acesta cuprindea doar 58
de posturi. cu l4 de posturi mai putin.

In fapt, angajatorul nu a initiat procedura prealabild a consultdrii cu sindicatul
siu,dupd caz,cu reprezentantii salariatilor,cu privire la : metodele gi mijloacele de evitare a
concedierilor colective au de reducere a numdrului de salariafi care vor fi concediat; atenuarea
consecinteior concedierii prin recurgerea la mdsuri sociale care vizeazd,printre altele,sprijin
pentru recalif-tcarea sau reconversia prof'esionald a salarialilor concediafi gi nici nu Ei-a
indeplinit obligatia de a comunica o copie a notificdrii prevdzute la art. 69 alin 2 din Codul de
Munci,in care sd se indice urmdtoarele : numdrul total Ei categoriile de salariagi,potivele care
determin,l concedierea preconizatd;numdrul qi categoriile de salariati care vor fi af'ectati de
concediere; criteriiie avute in vedere.potrivit legii Ei/sau contractelor colective de munc6,
pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere; mdsurile avute in vedere pentru limitarea
numiii'ui conceclierilor; misurile per'ltru atenuarea consecinleror concedieni gi compensaliile
ce urmeazd sd fie acordate salariatilor concediati, conform dispoziliilor legale gi/sau
contractului colectiv de muncd aplicabil;data dj !a care sau perioada in care vor avea loc
concedicrile gi termenul inlSuntrul cdruia sindicatul, sau, dupd caz,reprezentantii salariatilor
pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numdrului salariatilor concediali.

Refbritor la sus{inerea intimatului potrivit cdreia incdlcarea dreptului la preaviz nu i-a
proclus contestatorului nici o vdtdmare.intrucit acesta ar fi beneficiat de un interval de timp
rezonabil pentru a identifica gi a aplica pentru ocuparea unui alt loc de muncd, apreciazd cd
aceasti sustinere este eronatd.

In concluzie, in situalia admiterii contesta{iei, intimata va putea fi obligatd la
reinfiintarea postului,in baza hotdr6rii judecdtoregti prin care s-a dispus reintegrarea precum
gi orice alta mdsuri adiacentd necesard reintegrdrii efective a salariatului

Prin incheierea de qedintd din data de 2l Mai 2013, s-a respins cererea de suspendare
in conditiile art. 244 alin I pct. I cod pr civild, tbrmulatd de reclamant prin apdrdtor,
apreciindu-se cd solutionarea prezentei cauze nu depinde de solutia care s-a pronunta in
litigiul privind anularea mdsurii de incetare a contractului de management al contestatorului.

S-a incuviintat proba cu inscrisuri atit pentru reclamant cdt gi pentru pirdt, s-a pus in
. . " ' l - . -  ^ , 1 . 6 t - , 1 , , ;  ^ ; ,vwuvrv Hsrqlurur ",,r apdritor sd depund la dosar decizia nr. 145/09 08 2010 Ei toate actele prin
care s-a pus in executare aceastd decizie, s-a incuviintat proba cu interogatoriu pentru ambele
pdr1i. s-a respins proba testimoniald solicitatd de reclamant prin apdrdtor, ca nefiind utild in
solutionarea cauzei.

La data de 18.06.2013 s-a luat interogatoriu contestatorului de cdtre Ansamblul
Folcloric Maria Tdnase.

Din analiza actelor si lucrdrilor dosarului instanta constatd urmdtoarele:
Reclamantul a fost angajatul pirAtului ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA

fAXnSp CRAIOVA in functia de solist vocal cu contract individual de muncd nr. 385/1993.
Ulterior a fbst desemnat manaser interimar al ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA

,?
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rANesr CRAIOVA, in acest sens fiind emisd decizia nr. 01/05.01.2010 prin care u fost
:Tf:lliii 

runcgia de execufie de solist vocai definutd in cadrui ansamblului, p6nd la ocupareapnn concurs a po.stului de manager, dar nu mai mult de 120 de zile (fila 2l dil dosar )La data de 30.04.2010, potrivit HCL w. 148/29 04 2010 emisd de consiliul Local ,craiova gi ca urmare a rez,ultatului final obfinut de reclamant la concursul pentru ocupareapostului de manager, intre pdr,ti s-a incheiat iontractul de Management nr. 56575130.04.2010.
In terneiul contractului incheiat {e pd4i in condiflile mai sus ar6tate, acestea auconvenit ca in perioada 01.05.2010-01.03.t013, reclamantul sd indeplineascd funclia demanager al ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA TANASE cRAIovi, perioadd in care a "

fost suspendat contractul individual. de muncd al sdu privind func1ia de execufie de solistvocal conform deciziei nr. 1/05.01.2010.
odatL cu aparitia oUG 63,'2010 contestatorul in calitate <le marrager, a inainraiconsiiiului Local craiova o notd de fundamentare (fila 6l ), prin care disponibiliza I I angajati

Ei preciza criteriile de disponibilizare aprobate in sedinta consiliului administrativ alansamblului.
Prin Hotdrdrea nr. 13325-03.20i0 a consil iuiui f,ocal craiova (ti la 5l) si Hotdrireanr' 248129'07'2a10 a Consiliului Local Craiova s-a aprobat organigra*u ri statul de functii

!:#ilr1':'l,jrt"tt;Jl"lill,;l:.*'' 
apare tuncria de solist voJal. ituoii superioare.eractasi,iq

*,t1l.decizia nr' 145/09.08.20i0 emisd de pdritd prin manager (fila 66) s-a dispus i,@temeiui ouc 63./2^a10. care impunea reducerea cheltuielilor de personal precum si incontormitate cu HCL nr. 248129.07.2010 (tila 63), care aproba organigrama AnsambluluiFolcloric, destlintarea intre altele a postului de solisi vocal, studii superioare,gradatia 5. X)In urma analizdrii raportului de activitate asupra managementului ANSAMBLuLFoLcLoRIC MARIA TANASE cRArovA (etapa nr. I a .;;lffiii-il;* qi a discuriilorpurtate cu reclamantul(etapa a2- a a evaludri i) .  comisia de evaluare f inala a emis Raportul cleevaluare nr' 125628127 .09.2012. prin care a recomandat rezilierea contractului tlemanagement incherat de parti.
Impotriva calificatil'ului frnal de "nesatisfdcdtor", 

nota obtinuta tiind 6,6g . a fbrmulatcontestatie, celre a fost respinsd ca neintemeiatd de cdtre Comisia de solutionare i"lcontestatiiior pentru evaluarea finala a managementului.
Ulterior prin HCL nr 165/19.10.2012 a tbst aprobat rezultatul 6nal al evaluari i  t inale amanagementului la ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA rANesi cRRtovr .a, sirezultatul final al er"aludrii 9i raportul nr. 13541012012 intocmit de serviciul Resurse umanc. ,_hotdrire in baza cireia s-a emis Dispozifia primarului Municipiul;i-"ilil;^-;;.,,|

]d:::,::##;;,;rivind aprobarea incetdrii contractului sau ae ;;;d";;;,, i"...pa"o^;:@

. ^La"d4!3-{q-31 .10.2012 ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA rANasr CRAIoVA aemis Decizia nr' .Tel{,-tql?, prin care. in baza art.65 din codul Muncii s-a dispusincetarea, iniepiin<iTu aluiildt5rio.zol2 a contractului individual de muncd, ca urrnare adesfiintarii locului de muncd ocupat de salariat, contbrm dispozitiilor ouG *.?:rii;;:"-'" 
" '

Instanta urmeazd sd admitd contestatia constatind cd este interneiari pentruurmdtoarele considerente:
contractul individual de muncd al contestatorului a fbst suspendat de drept confbrmr +  r - A  . - l  1  t : r  |  -J:; '  : i : l i '  i  ' i i '  * ' '  'v iunci i  p. ^ " 'r ioatia exercit i i r i i  iunctiei , ic manager ca urrnare a incheieri icontractului de management g-: ,,lonsiliul Local craiova. 

e-- -- -"

I: l  3.e:,:- condit i i ,  la J;:a i ; le :r ir i i  contractului de management- l : .10.2011reclamantul trebuia sd revind pe functia detinutd anterior in baza contractului individual cicmuncd aceea dc .rtlist vocal. studii superioare, gradatia 5.
Faptul ca pe parcursul deruldrii contractului sdu de management a fost in moci eronatdesfiintat postul sdu- ca ulrnare a unor hotarari ale consiliului Local in care se aprobd nouaorganigramd si statul de functii, nu exonereazd noua conducere a instituiiei p&rdte prin noulmaniqer sd actioneze c'r lund credintd si sd respecte dispozit i i le legale din Codul \, lunci i  cu



privire la reluarea efectelor contractului
suspendat.

Potrivit art 49 al. 6 din Codul Muncii
are ca efect suspendarea tuturor termenelor
executarea sau incetarea contractului individual

individual de muncd al contestatorului care a fost

suspendarea contractului individual de muncl
care au legitur[ cu incheierea, modificarea,

?
W

In aceste conditii noul manager avea
institutia care a aprobat noua organigramd pe
contestator, reinfi intarea postului.

de munci.
posibilitatea sd solicite Consiliului Local,
anul 2010 si a desfiintat postul detinut de

La data de 31.10.2012, datd la care s-a dispus incetarea contractului individual de
muncd, ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA TANASE CRAIOVA avea disponibil un alt
post de instrumentist cu studii medii, care ar fi putut fi ocupat de reclamant, dat hind faptul cd
acesta a solicitat prin cereril e nr. 999124.10.2012 si 141883126.10.2012 (fila 7l ) at6r pdrdtului
-\nsaml-'lul Fo1.:ii;;l; c;i "i Pniiilliici Ci.riru.l, tr'airsforrnar-ca a,.csiui pt-rsi in post vacant cie
solist vocai, cu studii  superioare, insd prin adresa nr. 141883/31.10.2012, i-a fost comunicat
cd aceastd transfbrmare nu a fbst solicitatd de cdtre ANSAMBLUL FOLCLORIC MARIA
TANASE CRAIOVA Ei nu a fbst apr'obatd printr-o hotdrdre de Consiliu Local.

Conducerea institutiei pirtte avea posibilitatea s[.supund aceastd cerere hotdrdrii
Consiliului Local in vederea solutiondrii favorabile de catre Primdria Craiova, insd nu s-a
dorit  acest lucru.

La data de 31.10.2012 s-a emis decizia contestatd in cauzd prin care a dispus incetarea
contractului individual de muncd al contestatorului, ca urrnarea desfiintdrii postului, iar prin
intdmpinarea depusd a invocat imprejurarea exonerdrii de rdspundere ca urrnare a culpei
re'clamantului in desfiintarea postului si f-aptul cd nu s-a actionat cu bund credintd.

Aceastd culpd a reclamantului nu este doveditd in cauzd, in conditiile in care
desfiintarea postului a fbst dispusd ca urrnare a aprobdrii noii organigrame si.stat de functii de
catre Consil iul l ,ocal Craiova pnn HCI" nr.248129"07.2010 (f i ia 63), care aproba organigrama
Ansamblului Folcloric, destjintarea intre altele a postului de solist vocal, studii *p".iour.,
gradatia 5.

Prin decizia nr. 145t09.A8.2010''emisd de pdritd (fila 66) contestatorul in calitate de
manager a pus in aplicare, asa cum de altfel era si obligat, HCL nr" 248/29.07.2010 emisd in
temeiul OUG 63/2010, care impunea reducerea cheltuielilor de personal.

Prin semnarea hotdrarii nr. 145109 08 2010 de cdtre contestator, in calitate de manager
al Ansamblului Folcloric Maria Tdnase. nu se tbce dovada cd acesta a dorit destiinlarea
propriului post. in conditiile in care prin Nota de fundamentare a Deciziei nr 145109 08 2010,
Ref'eratul nr 625i05.08.2010 al consilierului juridic al intimatului, precum gi procesul verbal
de gedinta nr.5 21.A7.2010 incheiat in qedinla Consiliului Adminlstrativ al ansamblului,ca
inscrisuri preliminare emiterii deciziei gi invocate chiar in cuprinsul acesteia flu S-o pus ?n
discutie desflintarea posturilor vacante, tie ele temporare sau definitive, ci doar lista nominald
cu postunle care vor f-i desfiinfate(numai dansatori gi instrumentigti) cu individualizarea
numelui gi prenumelui titularului postului. precum Ei identificarea gi aplicarea unor criterii
dupd care urma sd fre efectuatd procedura concedierii.

Nu s-a pus astfel in discufie $i, pe cale de consecinfd, nici nu s-a hotdrit vreodatd cu
privire ia restrdngerea unui post de solist vocal - studii superioare, gradatia 5.

Fictivitatea si neseriozitatea cauzei precum si lipsa bunei credinte a pdrdtului este
. relief-atd 9i de faptul cd dupd aproximativ $ase luni de la data emiterii deciziei contestate, la

'f,..luta dc ()5.0(r.1013. pe parcursul derulirii prezentei cauze, pArAtui a organizat un concurs (fila
r I04) pentru ocuparea unui post de solist vocal, studii superioare, treaptd profesionald I,

gradafia 5, exact postul pe care-l ocupase anterior contestatorul. 4 -*r:z
Pnn cererea inregistratd sub nr. 77241120.05.2013 la PrifiAria Craiova (fila 120),

pAratul Ansamblul Folcloric a solicitat transformarea postului de solist vocal studii superioare
treapta profesionald I in solist vocal studii medii, ca urrnare a neprezentdrii niciunui concurent
pentru acest post, fEcAnd mentiunea cd aceastd transformare a fost aprobatd in Sedinta
Consiliul Administrativ din data de 20.05.2013 si anexeazd,hotdrdrea in acesr sens.
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Asa cum a retinut instanta anterior, cererea contestatorului din data de 24.10.2012 de
transformarea unui post vacant de instrumentist studii medii in post de solist vocal studii
superioare nu a fost solutionat[ favorabil de Primdria Craiova, tocmai datoritd faptului cd nu a
fost anexatd hotdrdrea Co nsiliului Admini strativ.

La emiterea deciziei contestate nu au fost respectate nici dispozitiile imperative ale
Codului Muncii prev. de art 60 alin 1 lit h din Codul Muncii care interzic concedierea '
salarialilor pe durata efectudrii concediului de odihnd. .

Astfel, in perioada 24.10.2012- 7.11.2012 reclamantul igi efectua cbncediul legal cle
odihnd, aprobat de angajator la data de 23.10.2012, prin cererea inregistratd sub nr.
e88/23. tA.2012 (fila 22).

Apdrdrile pdrdtei in sensul cd acest concediu de odihna este at'erent activitdtii tr-rnctir:r-.
sale oe manager delrnutd gr in anul 2012 nu subzistd, in conditiile in care legea nu distinge cu .
privire natura contractului din care derivd concediul de odihnd.

De asemenea apdrarea in sensul cd pentru l1 zile de concediu contestatorul ar ti primit
drepturi banegti nu este doveditd de p0ritd.

Motivarea in sensul cd nu ar t-r trebuit legal sd benet'icieze de 21 de zile concediu cle
o{ihne( art. 145 alin 2 Codul Muncii) nu subzistd in conditiile in care cererea de concecliu i-a
fbst aprobatd flra niciun comentariu .*.

Decizia este lovita de nulitate si pentru incdlcarea dispozitiilor art 75 din Coduf
Muncii deoarece nu a respectat dreptul reclamantului la preaviz. W

Asttbl, potrivit acestordispozilii, persoaneie concediate in temeiul art 6l lit c si d. art
65 gi 66 beneticiazd de dreptul la un preaviz ce nu poate ti mai mic de 20 zlle lucrdtoare.

In consecintl angajatorului ii revine obligalia de a respecta dreptul de preaviz a
salariatului.

Fatd de aceste dispozitii legale, apdrdrile paritei in sensul cd nu existd vdtdmare, c[ se
ctt i iosler;t d.c catre contestator incl din anLii  2010 aceastd situatie a desfi intdri i  postului, nri
subzisti

Motivul invocat de contestator in sensul cd decizia este nelegald potrivit art. 64 rJin
Codul lv{uncii in sensul cd nu i s-a propus salariatului disponibiiizat un alt ioc de muncir
vacant compatibil cu pregdtirea profesionald si nu s-a solicitat sprijinul agentiei teritorialc
pentru ocuparea fbrtei de muncd in vederea redistribuirii salariatului. este netbndat. deoarecc
dispozit i i le invocate sunt aplicabile in cazuri l imitativ prevdzute de lege ( art.6l l i t .  c; i  d ).
fdrd a tl incidente in prezenta cauzd, in care concedierea a fbst tEcutd in temeiul arr 65 clin
Codul Muncii. asa cum a decis si ICCJ intr-un recurs in interesul leeii -clecizia nr.
6/09.05.20i  t . , { .

Motivul invocat de contestator in sensul cd mdsura reducerii posturilor la nivelufu
pardtei nu a fost o concediere individuald in sensul dispozitiilor art 65 din Codul Vluncii, ci ,r:
concediere colectivd,in sensul disp.art 68 - 73 din Codul Muncii, si astfel angajatorul nu a
initiat procedura prealabild a consultirii cu sindicatul s6u, dupd caz, cu reprezentantii
salariafilor, nu este pertinent in cauzd deoarece litigiul de fatd nu vizeazia anularea deciziei nr.
145109.08.2010 emisd de pirdtd prin care s-au dest-rintat posturi vacante. ci anularea decizici
nr. 98i 3 i.10.2012 prin care a incetat contractul individual de muncd al contestatorului.

In ceea ce priveste repunerea in situatia anterioard solicitatd de contestator. instanta
considerd cd imprejurarea cd angajatorul a desfiinlat locul de muncd al salariatului concediat
nu poate fi retinut ca impediment pentru reintegrarea salariatului,in temeiul hotdrdrii
judecdtoregti definitive ;i executorii. angajatorul avdnd obligatia sd dispund reinregrarea
salariafuiui pe funclia definutd anterior erniterii deciziei a cdrei nelegalitate s-a constatat,c hiar
dacd acest lucru inseamnd reinfiintarea potului.

intimatul nu se poate prevala de taptul cd in noua sa structurd organizatoricd nu mai
exista postul pe care trebuie sd se facd reincadrarea in munci a cont:stet,-,r::li;i. in
eventualitatea admiterii contestatiei, deoarece invocarea lipsei interesului prin raportare lir
lipsa efectivd a ;ostlllui, -'.r insen;la inc5lcarea princrpruiui "r'.,:-;iici sai.r;i;iii..,;i._iL:verlilt
chiar de disp.art 6 din Codul muncii, dar gi paralizarea caracterului executoriu al hotdririlor
judecdtoreqti in materia litigl;i,,i de rnuncd.



Pentru toate aceste considerente instanta va admite contestatia' va anula decizia de

concediere conform ari. 7g din codui tvtuncii, fiind dispuse cu -n:re.spectarea 
procedurii

prevdzute de lege, va dispune re-ilteSrarea contestatorului pe pos1l detinut anterior emiterii

deciziei conform art. g0 al. z c.tvtur,"ii si ua obliga intimatul ia plata unei despigubiri egale

cu salariile indexate, majorate si reactuJzate si Ju celelalte Arepturi de c*e ar fi beneficiat

salariatul, calculate de la data emiterii Jeciziei nr' 98131'10'201i si pind la data reinteSdrii

efective;u 
retine faptur cd cererea privind cheltuielile de judecatd se va solicita pe cale

separati '  y r--r:-A-^^ ^.1  ̂ ^-oir{oranfel
Opinia asistenlilor judiciari este conformd cu hotdrflrea qi considerentele prezente'

iE ' r  i  i 'U ^- I3T[  ] "13TI ' ' - : '
iN xuvtnt-E LEGII

HoTARA$rE

Admite contestalia tbrmulatd de reclamanful ENCEANU CONSTANTIN cu

dorniciliul in Filiaqi.Strada Tudor Vtuai*i..rcu nI' 1! -A, 
judelul Dgtl il. 

contradictoriu cu

piritul ANSAMBLUL FOLCLORIC MARiA fANA"Sg CRAIOVA cu sediul in

Craiova.Strada Crisului nr' gjudelul Dolj'

Anu leazadec iz iadeconced i . . . n , . gS /3 l . l 0 .20 l2emisdde in t ima tu lANSAMBLUL
FOLCLORIC MARIA TANASE CRAIOVA.

Dispune repunerea plrtilor in situatia anterioard emiterii deciziei nr.98/31'10.2012, in

sensul reincaclrdrii contestatorului pe funcfia de solist vocal'

obligl intirnatul la plata unei de-*plgubiri . egale cu salariile indexaie' majorate si

reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar tj beneficiat salariatul' calculate de la data

emiteri i  rJeciziei nr. 98/31' l0-20i2 si p0na la data reintegrdri i  efective'

Definit iva.
Cu recurs in termen de l0 zile de la comunicare'

Pronuntata in gedinta publicd de la 09 lul ie 2013 '

e
W

PRE$EDINTE,
Cecil ia [Jnchea$ul.?

@

4 e x
Red Jud C LJncheaqu
Tehnored M Jieanu
I  3 .08 .20  i  3

Asistent judiciar, Cristian Onete

Asistent judiciar, Liliana Camelia Otovescu

Grefier. Loredana Roxana Migcodan

t ' , 1 R L  f  9
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