
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            
 PROIECT 

      
 

HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian 

Demetrescu” Craiova, pentru anul 2013 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013; 
 Având în vedere raportul nr.45639/2013 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian 
Demetrescu” 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 Casei de Cultură “Traian 

Demetrescu”  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 Casa de Cultură “Traian 
Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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RAPORT 
 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultura „Traian Demetrescu „ 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. 68/2012, au fost aprobate organigrama si statul de 
functii pentru Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru un numar de 7 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, Casa de Cultura „Traian Demetrescu” Craiova propune spre aprobare organigrama si statul de 
functii pentru un numar de 7 posturi, fara modificari comparativ cu  anul 2012. 

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 Casei de Cultura „Traian Demetrescu” Craiova  pentru anul 2013, cu un 
număr de 7 posturi, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport. 

 

 

 

SEF SERVICIU RESURSE UMANE, 
PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU 

 INTOCMIT, 

              GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIC 
              

 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
C.j. FLORICICA BOANGIU 

                           



CASA DE CULTURA'TRAIAN DEMETRESCU"
CRAIOVA

HOTARAREA NR.2

casa de culturd "TRAIAN DEMETRESCU" craiova, intrunitd
Administrativ in data de 01.03.2013, av6nd pe ordinea de zi:

- bugetul de venituri gi cheltuieli - 2013

in qedinfa Consiliului

- organigrama2}l3

- statul de funcfii 2013

Avdnd in vedere

- referatul nt. 149 I 01.03.2013, pentru suplimentarea statului de funcfii qi a organigramei
- procesul verbal n.3 101.03.2013 al qedinlei Consiliului Administrativ prin care s-a aprobat in
unanimitate organigrama qi statul de funcfii.
+ ^ln contbrmitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6512007 pentru modificarea
si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si
desfasurarea activitatii asezamintelor culturale aprobata prin legea nr .35712007;

HOTARAgTE:

ART. 1 Se aprobd organigrama gi statul de funclii ale Casei de Cultura .,Traian
Demetrescu" Craiova pentru anul 2013.

ART. 2. Se aproba proiectul de buget privind cheltuielile de personal ale Casei de Culturd"Traian Demetrescu" craiova pentru anul2013,pentru un numdr de g posturi .

ART. 3. Compartimentul contabilitate va duce la indeplinire prezenta hot6r6re.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                                                                                         ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.________/2013 

 
 

ORGANIGRAMA CASEI DE CULTURĂ 
“TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA 

PENTRU ANUL 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Număr de posturi cuprinse în statul de funcţii : 7 
Manager, 

Prof. Alexandru Stuparu 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                                                                                                      ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR._______/2013 
 
 
 
 
 
 
 

STAT DE FUNCTII 
 AL CASEI DE CULTURA “TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA  

PENTRU ANUL 2013  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Manager, 
Prof. Alexandru Stuparu 

 
 

FUNCŢIA  
Studii 

 
Gradaţia 

 
Gradul 

Clasa  
Salari
- zare 

Nr. 
Posturi 

Nr. Posturi 
Vacante 

Nr. 
crt. 

de execuţie de conducere       
1. Referent Manager-Director                    S - II 62 1 - 
2. Referent  S 2 IA 56 1 - 
3. Referent  S BAZĂ 

( 5 ) 
I  44 

(53) 
1 - 

4. Referent  SSD 2 
(2) 

II  36 
(36) 

1 - 

5. Economist Contabil sef S - II 62 1 - 
6. Îngrijitor  M 4 I 20 1 - 
7. Muncitor calificat  M 1 IV 11 1 - 

 TOTAL      7  
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