
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
   PROIECT 

      
HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2015 

 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.04.2015; 
 Având în vedere raportul nr.58175/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2015; 
 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 2015, 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. 
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RAPORT 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Ansamblului Folcloric ˝Maria Tănase˝ Craiova, pentru anul 2015 
 
 

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 H.C.L. nr. 428/2014 a fost aprobată modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric 
˝Maria Tănase  ̋Craiova, pentru anul 2014, fiind modificată în mod corespunzător H.C.L. nr. 230/2014 privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric ˝Maria Tănase̋  Craiova, pentru anul 2014. 

Ansamblul Folcloric ˝Maria Tănase  ̋ Craiova a înaintat autorităţii locale, prin adresa înregistrată sub numărul 
54853/2015, nota de fundamentare nr. 347/2015 şi Hotărârile Consiliului Administrativ nr. 01/06.01.2015 şi 
03/18.02.2015, propunând aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru anul 2015 pentru un număr de 60 posturi, 
cu următoarele modificări : 

- transferarea postului vacant de corepetitor, studii superioare de la Secţia Muzicală la Secţia Dansuri; 
- transformarea a trei posturi de dansatori, studii medii în două posturi dansatori studii superioare, grad 

profesional I şi un post dansator studii superioare, grad profesional II ca urmare a obţinerii derogării conform 
prevederilor Ordinului Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional nr. 2132/2011 pentru aprobarea 
Criteriilor privind aplicarea prevederilor cap. VI lit. B din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

Faţă de cele prezentate propunem, în conformitate cu 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. 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 Ansamblului Folcloric ˝Maria 
Tănase̋  Craiova  pentru anul 2015, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport.  
 

                 Şef Serviciu, 
                Petru-Alexandru Dumitrescu 

                              Întocmit, 
                            Pleşa Oana 

 

 
                                                                                         Vizat pentru legalitate,    
                                                                                             C.J. Boangiu Floricica 

 
 

 

 


















