
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
    

      PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de 

Transport Craiova, pentru anul 2014 
 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.02.2014; 
 Având în vedere raportul nr.23941/2014 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de 
Transport Craiova, pentru anul 2014; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii; 
 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 Regiei Autonome de Transport 

Craiova, pentru anul 2014, 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 Regia Autonomă de Transport 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. 23941/19.02.2014 

PRIMAR,  
LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 
 
 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Regiei Autonome de Transport Craiova pe anul 2014 
 

 
 
 
 

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 nota de fundamentare nr. 100/1217/30.01.2014 şi Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1/2013, 
Regia Autonomă de Transport Craiova a transmis spre aprobare organigrama şi statul de funcţii pentru un număr de 
750 posturi structurat astfel: 19 posturi de conducere şi 731  posturi de execuţie.  

Conform notei de fundamentare nr. 100/1217/30.01.2014 ˝Regia Autonomă de Transport Craiova îşi propune 
următoarele modificări în structura organizatorică: 

1. Asistentul Manager preia în subordine pe lângă biroul ˝Achiziţii şi aprovozionare˝, biroul ˝Juridic˝ şi biroul 
˝Control˝, pentru eficientizarea activităţii desfăşurate în cadrul regiei. 

2. Pentru o mai bună urmărire şi coordonare a activităţii juridice din cadrul R.A.T. Craiova se înfiinţează biroul 
˝Juridic˝ prin cumularea posturilor deţinute de toţi consilierii juridici din cadrul regiei. Astfel, în cadrul acestei structuri 
pe lângă posturile existente trece un consilier juridic de la serviciul ˝Resurse umane salarizare˝ şi unul de la biroul 
˝Achiziţii şi aprovizionare˝. Un post vacant existent în cadrul acestei structuri se transformă în purtător de cuvânt în 
cadrul biroului ˝Marketing˝. 

 Postul de şef birou ˝Juridic˝ se înfiinţează prin transformarea unui post de execuţie într-un post de 
conducere. 

3. Serviciul  ˝Resurse umane salarizare˝ preia următoarele posturi din cadrul altor structuri: 
- 1 post programator din cadrul biroului ˝Dispecerat siguranţa circulaţiei, calcul şi programare˝, post necesar 

pentru activitatea de salarizare 
- 2 posturi funcţionar administrativ din cadrul secţiei ˝Transport auto˝ şi secţiei ˝Tramvai˝, ţinând seama de 

specificul activităţii 
- 3 femei de servici din cadrul serviciului ˝Organizare, întreţinere şi igienizare˝ 
De asemenea, se înfiinţează postul de legător necesar activităţii de arhivare a documentelor R.A.T. Craiova 
4. Având în vedere că activitatea de pază se restrânge ca urmare a diminuării obiectivelor ce necesită 

asigurarea pazei (desfiinţarea secţiei din str. Dimitrie Gerota), din cadrul serviciului ˝Pază ridicări auto˝ un număr de 
6 posturi vor fi redistribuite în cadrul altor structuri funcţionale ale regiei. Serviciul ˝Pază ridicări auto˝ îşi va 
desfăşura activitatea cu un număr de 26 paznici 

5. Se înfiinţează compartimentul ¨Mentenanţă şi tehnică de calcul˝. Necesitatea înfiinţării acestei structuri a 
fost determinată de faptul că în anul 2013, ca urmare a înfiinţării biroului ˝Dispecerat, siguranţa circulaţiei, calcul şi 
programare˝, toată activitatea s-a concentrat pe parte de dispecerat. 



În cadrul acestei structuri îşi vor desfăşura activitatea 3 ingineri care vor fi redistribuiţi astfel: 2 posturi din 
cadrul biroului ˝Dispecerat, siguranţa circulaţiei, calcul şi programare˝ şi 1 post din cadrul secţiei ˝Transport auto˝. 

Urmare înfiinţării compartimentului ˝Mentenanţă şi tehnică de calcul˝, biroul ˝Dispecerat, siguranţa circulaţiei, 
calcul şi programare˝ îşi schimbă denumirea în biroul ˝Dispecerat siguranţa circulaţiei˝. 

Compartimentul ˝Mentenanţă şi tehnică de calcul˝ trece în subordinea directorului tehnic exploatare. 
6. Pentru o mai bună cunoaştere a nevoilor publicului călător şi pentru satisfacerea acestora într-un mod cât 

mai eficient se înfiinţează biroul ˝Marketing˝ care va avea în componenţa sa următoarele posturi din cadrul altor 
structuri funcţionale: 

- 1 post şef birou (se transformă un post de execuţie într-un post de conducere) pentru coordonarea acestei 
activităţi 

- 1 post tehnician din cadrul biroului ˝Achiziţii şi aprovizionare˝ 
- 1 post purtător de cuvânt 
- 1 post economist din cadrul serviciului ˝Financiar contabilitate˝ 
- 1post inginer din cadrul biroului ˝Dispecerat siguranţa circulaţiei calcul şi programare˝ 
7. Compartimentul ˝Taxare şi control˝ se desfiinţează ca structură, astfel: 
- Activitatea de control se desprinde din cadrul compartimentului ˝Taxare şi control˝, având în vedere 

necesitatea urmăririi îndeaproape a acestei activităţi, în vederea creşterii încasărilor. Se înfiinţează astfel biroul 
˝Control˝, măsura fiind determinată ca urmare a analizei făcute la sfârşitul anului 2013 când s-a constatat că 
activitatea de control s-a evidenţiat prin încasări substanţiale. Pentru postul de şef birou se transformă un post de 
execuţie existent într-un post de conducere, pentru coordonarea activităţii. 

- Activitatea de taxare trece în cadrul biroului ˝Comercial˝ având acelaşi specific cu activitatea de 
comercializare bilete, înfiinţându-se astfel biroul ˝Comercial taxare˝ în subordinea serviciului ˝Financiar contabilitate˝. 

Faţă de cele prezentate propunem, în conformitate cu prevederile 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 aprobarea organigramei şi statului 
de funcţii ale Regiei Autonome de Transport Craiova pe anul 2014, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport.  

 

Şef Serviciu, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

Întocmit, 
Pleşa Oana 

 
 

P.O. 2 ex. 
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