
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
   PROIECT 

      
HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea 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 
28.03.2013; 
 Având în vedere raportul nr.44064/2013 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea 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; 
 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 organigrama şi statul 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. 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 
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RAPORT 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului 

Folcloric „Maria Tanase”  Craiova pentru anul 2013 

 

 

 

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 “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 Hotararea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 67/2012, au fost 

aprobate organigrama si statul de functii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tanase”  

Craiova, pentru anul 2012, cu un numar de 58 posturi, fiind respectat numarul maxim de 



posturi stabilit de Prefectura Judeţului Dolj pentru aparatul propriu al primarului şi 

structurile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Pentru anul 2013, potrivit Hotararii Consiliului Administrativ din data de 

08.01.2013, Ansamblul Folcloric „Maria Tanase” Craiova propune spre aprobare 

organigrama si statul de functii pentru un numar de 60 posturi, solicitand o suplimentare 

cu 2 posturi de solist vocal, comparativ cu organigrama aprobata pentru anul 2012, in 

scopul diversificarii repertoriului ansamblului si pentru a da posibilitatea participarii 

institutiei la cat mai multe evenimente artistice, care sa conduca la cresterea veniturilor 

proprii. 

De asemenea, se propune infiintarea compartimentului achizitii publice, 

secretariat, cu un post de referent de specialitate, studii superioare, prin redistribuire, 

precum si redenumirea compartimentului financiar-contabilitate in compartimentul 

financiar-contabilitate, organizare spectacole. 

Având în vedere 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. 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 aprobarea organigramei 

şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tanase”  Craiova pentru anul 

2013, cu un număr de 60 posturi, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport. 

SERVICIUL RESURSE UMANE, 
PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU 

             INTOCMIT 

      GEORGETA-VIORICA     GLIGORIJEVIC 

       

 

 
 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
C.j. FLORICICA BOANGIU 

                           



 

 



ANSAMBLUL FOLCLORIC “MARIA TANASE” CRAIOVA 
 
 

HOTARAREA NR. 1 
08.01.2013 

 
 

Ansamblul Folcloric “MARIA TANASE” Craiova intrunit in sedinta 
Consiliului Administrativ in data de 08.01.2013, avand pe ordinea de zi: 

- buget de venituri si cheltuieli - 2013 
- organigrama 2013 
- stat functii 2013 
Avand in vedere:  
- nota de fundamentare nr. 17/08.01.2013, 
- referatul nr. 1116/19.11.2012, pentru suplimentarea statului de functii si a 

organigramei  
- procesul verbal nr. 01/08.01.2013 al sedintei Consiliului Adminstrativ prin 

care s-a aprobat in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli, organigrama si 
statul de functii. 

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 21/2007 privind 
institutiile publice si de spectacole aprobata prin legea 353/2007; 

 
HOTARASTE: 

 
ART. 1  
Se aproba organigrama si statul de functii ale Ansamblului Folcloric "Maria 

Tanase"pentru anul 2013. 
ART. 2 
Se aproba proiectul de buget privind cheltuielile de personal ale Ansamblului 

Folcloric "Maria Tanase" pe anul 2013 pentru un numar de 60 de posturi. 
ART. 3 
Serviciul resurse umane va duce la indeplinire prezenta hotarare. 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     
     OANA BICA               



 Nr.17 din 08.01.2012 
 
 

Notă de fundamentare 
Privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi a statului de funcţii 

a Ansamblului Folcloric “Maria Tanase” 
pentru anul 2013 

 
Ansamblul Folcloric “Maria Tanase”este o instituţie publică de spectacole cu 

personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, care şi-a început activitatea în 
data de 01.02.1992. 

Obiectul de activitate al acestei instituţii este sustinerea de spectacole folclorice si a 
serviciilor prevăzute de O.G nr.21/2007,art.7, pentru institutiile de spectacole 
În urma analizei activităţii  desfăşurate pana în prezent şi a studiului efectuat cu privire la 
acoperirea tuturor locurilor de muncă, pentru buna funcţionare a Ansamblului Folcloric 
“Maria Tanase” şi totodată în vederea cresterii eficientei activitatii ca urmare a diversificarii 
activitatii ,asa cum reiese si din programul de activitate atasat bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2013,vă rugăm să aprobaţi modificarea organigramei, a numărului de 
personal şi a statului de funcţii pe anul 2013, anexate la prezenta notă de fundamentare. 

Ansamblul Folcloric “Maria Tanase” solicită aprobarea unui număr de 60 salariaţi 
structuraţi pe compartimente în funcţie de activitatea desfăşurată în unitate,conform 
structurii organigramei pe anul 2013,fata de 58 de salariati  din 2010 si pana in prezent. 
Faţă de organigrama si statul de funcţii  pe 2012, aprobate prin HCL nr.67din 02.02.2012 se 
solicită majorarea cu 2 posturi pe total unitate, numărul actual de personal fiind 58. 
Se solicită suplimentarea cu următoarele posturi: 
 

- 1 post solist vocal-grad profesional I,-studii superioare 
- 1 post solist vocal-treapta profesionala I - studii medii 

Se propune: 
                     - solicitarea suplimentarii cu doua posturi de solisti vocali, are ca scop 
diversificarea repertoriului ansamblului  ca spectacol in sine. In acelasi timp ar da 
posibilitatea ca unitatea sa se poata prezenta la cat mai multe evenimente artistice  si 
implicit sa conduca la realizarea veniturilor proprii ale ansamblului. 

Avand in vedere argumentele de mai sus ,va rog sa aprobati oraganigrama si statul 
de functii pe anul 2013 anexate la prezenta nota de solicitare, de suplimentare cu doua 
posturi la Ansamblul Folcloric “Maria Tanase”.Precizez ca organigrama si statul de functii 
pe anul 2013 a fost aprobate in sedinta Consiliului Administrativ din 08.01./2013 prin 
Hotararea nr.1/08.01.2013. 

Fata de organigrama anului 2012, in organigrama pe 2013 apar urmatoarele 
modificari:  

 -separat compartiment – achizitii publice- conform H.G.nr.925/2006 art.3, 
- s-a redefinit compartimentul financiar-contabilitate-organizare spectacole, 
- compartiment resurse umane cu o noua plasare, avand in vedere cumularea a 

mai multor sarcini; 
-apar separat sefii de sectii si sef formatie muncitori, desi existau si pe 2012, dar 

erau in cadrul sectiilor din punct de vedere numeric. 
 

  
                                                  MANAGER, 
                                           Oana Claudia Bica 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Anexa nr.1 la H.C.L_____/2013

Preşedinte de şedinţă 

1 1
1 ORGANIZARE 

1 1 SPECTACOLE      4

25 22

TOTAL : 62 POSTURI60 POSTURI 2
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 
                                                                          ANEXA NR. 2 LA H.C.L.________/2013
      
 

 
 
STAT DE FUNCŢII 

 
AL ANSAMBLULUI FOLCLORIC “ MARIA TANASE “ 

                                    PENTRU ANUL  2013     
 

     60 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 1 
4. Sef sectie dans S II  1  
5. Sef formatie muncitori SSD II  1  
 TOTAL    5 1 
 B Functii de executie      
 SECTIA MUZICALA      
6. Dirijor S IA  1  
7. Solist vocal S I  5    1 
8. Solist vocal S II  1     
9. Artist instrumentist S II  2  
10. Solist instrumentist   S I  1  
11. Solist instrumentist S II  1  
12 Corepetitor S I  1  
13. Concert maestru  M       I 1  
14 Solist vocal  M  I 6 1 
15 Solist instrumentist  M  I 1  
16 Instrumentist M  I 3  
17 Instrumentist M  II 1  
18 Instrumentist M  III 1  
 TOTAL    25 2 

 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      
24 Muncit. Calif.  M  I 2  
 Anexa I lit.C- functii de executie      
 ACHIZITII PUBLICE - 

SECRETARIAT 
     

25 Referent de specialitate S I  1  
 RESURSE UMANE,      
26 Consilier juridic S I  1  
 FINANCIAR CONTABILITATE, 

ORGANIZARE SPECTACOLE 
     

27 Economist S I  1  
28 Referent de specialitate S I   1  
29 Impresar artistic S II  1  
30 Magaziner M  I 1  
 TOTAL    8  
TOTAL                                             60                 3 
 

 
MANAGER,       CONTABIL SEF,  
OANA BICA       SOFIA COSTESCU 
 
 

   CONS. JURIDIC, 
  CARLA SERBAN 
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