
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
   PROIECT 

      
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” 

Craiova, pentru anul 2015 
 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.03.2015; 
 Având în vedere raportul nr.45489/2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” 
Craiova, pentru anul 2015 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.108, 110, 111, 112 şi 113/2015; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată şi 
completată; 
 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 Filarmonicii “Oltenia” 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 Filarmonica “Oltenia” Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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RAPORT 
 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” 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.174/2014 s-au aprobat organigrama şi statul de 
funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova pentru anul 2014, pentru un număr de 184 posturi. 

Prin nota de fundamentare nr. 677/2015, înregistrată la Primăria municipiului Craiova sub nr. 

45103/23.03.2015, Filarmonica „Oltenia” Craiova a transmis spre aprobare organigrama şi statul de funcţii 

pentru anul 2015, pentru un număr de 190 posturi, propunând o suplimentare cu şase posturi comparativ cu 

organigrama şi statul de funcţii aprobate pentru anul 2014(patru posturi de artişti instrumentişti şi două posturi 

de corişti). 

De asemenea, Filarmonica „Oltenia” Craiova propune următoarele modificări: 

 -transformarea postului vacant de referent de specialitate, din cadrul biroului Imagine, în post de 

secretar public relations; 

 -trecerea unui post de referent din cadrul biroului Imagine în cadrul biroului Organizare Spectacole; 

-trecerea unui post de muncitor(maestru sunet lumini) din cadrul biroului Organizare Spectacole în cadrul 

Serviciului Administrativ. 

 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 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 Filarmonicii „Oltenia” Craiova 

pentru anul 2015, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport. 
 

 

 
ŞEF SERVICIU, 



PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c.j. FLORICICA BOANGIU 

 












