
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            
 PROIECT 

      
 

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

Demetrescu” Craiova, pentru anul 2014 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.04.2014; 
 Având în vedere raportul nr.55658/2014 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian 
Demetrescu” 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 Casei de Cultură “Traian 

Demetrescu”  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 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 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. 419/2013, a fost aprobată  
modificarea organigramei şi statului  de funcţii ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru 
un număr de 7 posturi, fiind modificată în mod corespunzător  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 118/2013.  

Comparativ cu organigrama şi statul de funcţii actuale, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
Craiova propune, prin documentaţia înregistrată sub nr. 52494/2014, creşterea numărului total de posturi 
de la 7 la 9, fiind respectat numărul maxim de posturi menţionat prin adresa nr. 42948/2014 transmisă de 
Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj pentru aparatul propriu al primarului şi structurile din subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. Se propune înfiinţarea a două posturi, după cum urmează: 

- un post de referent, grad I A, studii superioare în cadrul Compartimentului  Programe şi Proiecte, 
în vederea dezvoltării activităţii acestei structuri; 

- un post de economist grad I, studii superioare în cadrul Compartimentului  Financiar- Contabil, 
Resurse Umane, pentru sprijinirea activităţilor desfăşurate la nivelul acestei structuri.  

De asemenea, se propune transformarea Compartimentului Contabilitate în Compartiment  
Financiar-Contabil, Resurse Umane. 

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, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem Consilului Local al Municipiului Craiova aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultura „Traian Demetrescu” Craiova  pentru anul 2014, 
conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport. 
 

SEF SERVICIU RESURSE UMANE, 
PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU 

INTOCMIT, 
ANA URSU 

 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

C.j. FLORICICA BOANGIU 



                           

 



 
 
 
 

CASA DE CULTURĂ 
“TRAIAN DEMETRESCU”CRAIOVA 

ORGANIGRAMĂ 
pe anul 2014 

 
 

                      Număr de posturi cuprinse în statul de funcţii :9 
 
 

Manager, 
lect. univ. dr. Dragoste Cosmin - Ionut 
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CASA DE CULTURA TRAIAN DEMETRESCU 
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Stat de funcţii valabil pe anul 2014  
 
 
 

 
 

 
 
 

Manager, 
 

lect. univ. dr. Dragoste Cosmin - Ionut 
 

 
 
 
 

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 - IA - 1 1 
4. Referent  S 2 I  49 1 - 
5. Referent  SSD 2 II  36 1 - 
6. Economist   S 4 IA 62 1 - 
7. Economist  S - I - 1 1 
8. Îngrijitor  M 4 I 20 1 - 
9. Muncitor calificat  M 1 IV 11 1 - 

 TOTAL      9 2 

 



CONSILruL LOCAL AL MI,]NICIPruLUI CRAIOVA
CASA DE CULTURA TRAIAI\ DEMETRESCU
Str. Traian Demetrescu, nr.3l, Craiov4 jud. Dolj

Tel. 035 l/41 3368; teUfax 035 l/41 3369.

Nr.366/03.04.2014

Citre,

Primdria Municipiului Craiova

Va trimitem al5turat statul de funclii gi organigrama pe anul 2014.

lect. univ. dr - Ionut

. f'n'." Z:'t!
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CONSILIUL LOCAL AL MLiNICIPIULUI CRAIOVA
CASA DE CULTURA TRAIAN DEMETRESCU

Str Traian Demetrescu , nr. 3 1, Craiova, jud. Dolj
Tel. 035 l/413368; tellfax 0351/413369
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Stat de functii valabil pe anul2014

Manager,

leot. univ. dr. Dragoste Cosmin - Ionut

Nr.
crt.

FUNCTIA
Studii Gradalia Gradul

Clasa
Salari
- 72fe

Nr.
Posturi

Nr. Posturi
Vacante

de execulie de conducere

Referent l\y' anageFD ireclor S II oz

2. Referent S 2 IA J6

J. Referent S IA I
t. Referent S 2 49

Referent SSD 2 II JO

6. Economist S 4 IA 62
7. Economist S

8. Ingrijitor M 20
o Muncitor calificat M IV ll I

TOTAL 9 2



CASA DE CULTURA ..TRAIAN DEMETRESCU'

CRAIOVA

Str,Traian Demetrescu, Nr. 31

FUNDAMENTAREA

cu privire la Statul de func{ii pe anul 2014

la Casa de Culturd .,Traian Demetrescu"

Casa de Culturd ,,Traian Demetrescu" este o institulie publicd de culturd pentru

amatori, care qi-a inceput activitatea in oraqul Craiova, in anul 1974. Unul dintre obiectivele

instituliei este oferirea de servicii gi produse culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor

culturale ale municipiului Craiova, in scopul cregterii gradului de acces gi de participare a

cetitenilor la viata culturald.

in urma analizei activitilii desfhqurate in ultimii ani, s-a constatat diversificarea

activitalilor oferite de institulie qi cregterea interesului personalului angajat in oblinerea unei

eficiente sporite a acestora, intdmpinAnd dificultdli insa datoritd faptului ca personalul

angajat este in numdr insuficient.

AvAnd in vedere ci in urma reducerilor de personal din anul 2010, au fost

disponibilizate gi radiate 4 posturi vacante, in prezent cei 3 referenli culturali indeplinesc, pe

lAngd activitdlile specifice postului qi sarcini de magaziner, casier gi administrator.

Totodatd, lindnd cont de modificdrile legislative, institulia noastrd are obligatia sa

organizeze qi sd implementeze standardele de control intern/managerial.

Fald de cele prezentate mai sus, pentru o mai bund funclionare a instituJiei gi pentru a

dezvolta activitatea departamentului de programe - proiecte, propunem suplimentarea

organigramei gi a statului de funclii, pentru anul 2014, cu un post de referent, gradul I A gi un

post de economist gradul I, avAndu-se totodatd in vedere Ordinul 522 I 2003, conform clruia

separarea atribuliilor in instituliile publice este obligatorie aga cum reiese din normele

metodologice de aplicare astfel:

,,Operaliunile ce privesc acte juridice prin care se angajeazd patrimonial entitatea

publicd se supun controlului financiar preventiv dupd avizarea lor de citre



compartimentele de specialitate juridicii qi financiar-contabili. La entitAtile publice unde

nu sunt organizate compartimente de specialitate juridicd gi/sau financiar-contabild, controlul

financiar preventiv se va exercitd exclusiv prin viza persoanei desemnate de conducdtorul

entitd!ii publice.

Documentele care privesc operatiuni asupra cdrora este obligatorie exercitarea

controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de

citre compartimentele de specialitate care initiazd operaliunea.

Documentele privind operaliunile prin care se afecteazd fondurile publice gi/sau

patrimoniul public vor fi insolite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de

fundamentare, de acte qi/sau documente justificative gi, dupd caz, de o ,,propunere de

angajare a unei cheltuieli"gi/sau de un "Angajament individual/global", intocmite conform

anexei nr. 1 si, respectiv, anexei nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Ordinul

ministrului finanlelor publice nr. 1.79212002.

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv vor prelua

documentele gi vor proceda, intr-o prima etapd, la verificarea formald a acestora cu privire la:

completarea documentelor in concordanld cu conlinutul acestora; existenla semndturilor

persoanelor attorizate din cadrul compartimentelor de specialitate; existenla actelor

justificative specifice operaliunii prezentate la vizd,. Dacd, nu sunt respectate cerinlele

enunlate, documentele sunt retumate emitentului, precizAndu-se, in scris, motivele restituirii.

Dupi efectuarea controlului formal, persoanele desemnate sd exercite controlul

financiar preventiv inregistreazd documentele in Registrul privind opera{iunile prezentate la

vizd de control financiar preventiv gi efectueazi verificarea operaliunii din punct de vedere al

legalildlii, regularitdlii 9i, dupd caz, al incadrdrii in limitele gi destinalia creditelor bugetare

qi/sau de angajament.

DacA necesitilile o impun, in vederea exercitdrii unui control preventiv cdt mai

complet, se pot solicita gi alte acte justificative, precum qi avizul compartimentului de

specialitate juridic[. intdrzierea sau refuzul furnizdrii actelor justificative ori avizelor

solicitate va fi comunicat conducdtorului entitalii publice, pentru a dispune mdsurile legale.

Dacd in urma verificdrii de fond opera{iunea indeplinegte condiliile de legalitate,

regularitate 9i, dupd caz, de incadrare in limitele gi destinalia creditelor bugetare qi/sau de

angajament, se acordd viza prin aplicarea sigiliului gi a semndturii pe exemplarul

documentului care se arhiveazd la entitatea publicd.

Documentele vizate qi actele justificative ce le-au insotit sunt restituite. sub

semnS,tura, compartimentului de specialitate emitent, in vederea continudrii circuitului



acestora, consemnandu-se acest fapt in Registrul privind operajiunile prezentate la viza de

control financiar preventiv.

Activitatea casei de culturd ,,Traian Demetrescu" s-a diversificat constant, acoperind

o gama tot mai largd de manifestdri, pentru a satisface nevoile culturale ale beneficiarilor. in
contextul candidaturii municipiului craiova pentru titlul de ,,Capitala culturald Europeana"

in anul 2021, programele gi proiectele instituliei noastre au inceput sa se ixeze pe paliere

multiple de abordare culturali. casa de culturd ,,Traian Demetrescu" trebuie sd devind un pol

al activitatii culturale nu doar locale, ci qi regionale, nafionale qi intemafionale. Totodatii, un

rol important il va juca accesarea fondurilor europene nerambursabile, personalul existent

fiind insuficient pentru toate aceste schimbdri accelerate de paradigme gi de orientdri

culturale.

Astfel, pentru an.:J 2014, propunem urmdtoarea modificare:

Infiinlarea a doui posturi unul de referent gi unul de economist, atat pentru

dezvoltarea activitdli departamentului de programe - proiecte, cdt gi pentru desfh$urarea in
condilii legale a activitdtilor financiar contabile, de personal qi achizilii publice.

Manager,

lect.univ.dr. Cosmin-Ionuf DRAGOSTE
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