
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
   PROIECT 

      
 

HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi 

Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2014 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.04.2014; 
 Având în vedere raportul nr.55504/2014 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2014; 
 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 Teatrului pentru Copii şi Tineret 

“Colibri” 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 Teatrul pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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RAPORT 
 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi 
Tineret „Colibri” Craiova pentru anul 2014 

 
 
 

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 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 181/2013 au fost 
aprobate organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” 
Craiova, pentru un număr de 26 posturi.  

Teatrul pentru Copii si Tineret „Colibri” Craiova funcţionează în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 
modificările şi completările ulterioare. Managerul instituţiei este sprijinit în activitatea pe 
care o desfăşoară de către Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ, conform art. 
19 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole 
sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic. 

Pentru anul 2014, Teatrul pentru Copii si Tineret „Colibri” Craiova, prin adresa nr. 
53048/2014, propune spre aprobare organigrama şi statul de funcţii pentru un număr de 29 



posturi din care 23 sunt ocupate, 4 posturi sunt vacante şi 2 posturi sunt temporar vacante. 
Numărul de posturi se suplimentează cu 3, fiind respectat numărul maxim de posturi stabilit 
de Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj pentru aparatul propriu al primarului şi structurile din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Comparativ cu organigrama şi statul de funcţii actuale, Teatrul pentru Copii şi Tineret 
„Colibri” Craiova propune următoarele modificări: 

- în cadrul Compartimentului Artistic se solicită suplimentarea numărului de actori 
mânuitori păpuşi cu un post vacant de actor mânuitor, gradul I, studii superioare; 

- Compartimentul PR se reorganizează în Compartimentul Marketing, Public 
Relations care cuprinde 2 posturi, un post de secretar literar şi unul de referent de 
specialitate;   

 - Comasarea Compartimentului Resurse Umane, Juridic şi Compartimentului 
Administrativ, fiind astfel înfiinţat Biroul Resurse Umane, Juridic, Achiziţii Publice, 
Administrativ care va cuprinde 7 posturi. În cadrul biroului nou constituit, se solicită 
suplimentarea cu un post vacant de şef birou pentru a coordona activitatea juridică, 
achiziţiile publice şi gestiona resursele umane ale instituţiei de cultură. De asemenea, în 
cadrul aceluiaşi birou se solicită suplimentarea cu un post vacant de economist, gradul II, 
studii superioare pentru a sprijini activitatea contabilă. 

Având în vedere prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova pentru anul 2014, 
conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport. 
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