
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
            
     PROIECT 

                                          
                  HOTĂRÂREA NR._____ 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pe anul 

2017 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.04.2017; 

 Având în vedere raportul nr.52264/2017 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pe anul 2017;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, modificată şi completată, Legii nr.53/2003, republicată, privind 
Codul Muncii, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.1252/2012 privind 
aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie 
timpurie antepreşcolară, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1294/2012 privind 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului şi al ministrului sănătăţii nr.5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei 
privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ 
de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi 
pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos; 
 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 Serviciului Public Management 

Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pentru anul 2017, 
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 Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

INIŢIATOR,       AVIZAT, 
PT. PRIMAR,         PT. SECRETAR, 

VICEPRIMAR,         Ovidiu MISCHIANU 
                                Mihail GENOIU 
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RAPORT 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale  

Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
Craiova, pentru anul 2017 

 
Prin adresa nr. 2219/2017, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub 

nr. 103/2017, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
municipiul Craiova, a transmis spre aprobare organigrama şi statul de funcţii pentru anul 
2017. 

Conform notei de fundamentare transmisă prin adresa menţionată mai sus, Serviciul 
Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova îşi menţine  
pentru anul 2017, atât numărul de posturi, respectiv 389 posturi, cât şi structura 
organizatorică. 

De asemenea, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
municipiul Craiova, prin nota de fundamentare sus-menţionată, propune următoarele 
transformări de posturi comparativ cu statul de funcţii actual: 
 - două posturi de medic şcolar vacante,  precum şi un post de soră medicală vacant, în 
trei posturi de asistent medical şcolar, în baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii 
nr. 1294/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de 
învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale 
gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos; 

- cinci posturi de asistent medical vacante în cinci posturi de educator-puericultor, în 
baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de 
organizare si funcţionare a creşelor si a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară. 
        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, Consiliul Local ,, 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”. 
     Potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare ,,Creşele sunt instituţii 
publice sau private specializate în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor de vârstă antepreşcolară”. 
    Fată de cele expuse si  având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi 



completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei 
de organizare si funcţionare a creşelor si a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, 
Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1294/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 
5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a 
preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, 
privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos 
şi Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem  aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova,  pentru anul 2017, conform 
anexelor 1 şi 2 la prezentul raport. 
 
 

ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU MIHAELA FLORESCU 

 
 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c.j. FLORICICA BOANGIU 
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