
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
   PROIECT 

      
 

               HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, 

pentru anul 2015 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.04.2015; 
 Având în vedere raportul nr.58170/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române 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 Operei Române 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 Opera Română Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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RAPORT 
 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova pentru anul 2015 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” 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 „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 
reorganizarea şi statul de funcţii ala regiilor autonome de interes local”. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.229/2014 s-au aprobat organigrama şi statul de 
funcţii ale Operei Române Craiova pentru anul 2014, pentru un număr de 172 posturi. 

Pentru anul 2015 Opera Română Craiova a transmis organigrama şi statul de funcţii pentru anul 2015, fără 
modificarea numărului de posturi comparativ cu organigrama aprobată pentru anul 2014. 

Potrivit notei de fundamentare, Opera Română Craiova propune următoarele modificări: 
-desfiinţarea postului vacant de director administrativ şi înfiinţarea postului vacant de şef birou Organizare 

spectacole-marketing; 
-Compartimentul Organizare spectacole-marketing se va transforma în biroul Organizare spectacole-marketing, în 

subordinea managerului; 
-Compartimentul Resurse umane-salarizare-colaboratori se va transforma în biroul Resurse umane-salarizare-

colaboratori, iar postul vacant de şef formaţie iluminat scenă se va transforma în post vacant de şef birou Resurse umane-
salarizare-colaboratori; 
          -se va înfiinţa Serviciul tehnic scenă-producţie, prin comasarea secţiei tehnic scenă cu atelierul producţie; 

-desfiinţarea postului vacant de şef secţie tehnic scenă şi înfiinţarea postului vacant de şef serviciu tehnic scenă-
producţie; 

- desfiinţarea postului vacant de şef atelier producţie şi  înfiinţarea postului vacant de inginer, grad profesional I; 
-postul vacant de maistru din cadrul Serviciului Administrativ se va transforma în economist IA şi va fi mutat în 

cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate; 
-două posturi vacante de solist vocal din cadrul compartimentului solişti-actori vor fi transformate în artist 

instrumentist IA şi mutate la secţia orchestră; 
-se va desfiinţa formaţia iluminat scenă; 
-se propune transformarea a două posturi vacante de balerin treapta III şi solist balet treapta I, din cadrul 

compartimentului balet, în corist(treapta I), instrumentist(treapta I) şi artist plastic(gradul I), şi mutarea acestora la 
compartimentul cor, secţia orchestră şi serviciul tehnic scenă-producţie; 



-transformarea postului vacant de secretar PR, gradul profesional III, în secretar PR, gradul profesional I, în cadrul 
biroului Imagine-promovare-relaţii publice; 

-la compartimentul cor se propune transformarea postului vacant de artist liric grad profesional II, în corist grad 
profesional II; 

-ocupantul postului maestru de lumini (M) I a fost promovat la operator lumini (S) I ca urmare a Ordinului 
Ministrului Culturii nr.2759/12.11.2014; 

-Serviciul Administrativ şi formaţia PSI vor trece în subordinea managerului. 
           De asemenea, în statul de funcţii propus au fost cuprinse transformările de posturi urmare promovărilor în grade sau 
trepte profesionale efectuate potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi cele aprobate de autoritatea locală. 

 Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului local al municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi Legii nr. 53/2003, 
republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova pentru anul 2015, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul 
raport.  
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