
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            
 PROIECT 

      
 

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

Demetrescu” Craiova, pentru anul 2017 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.04.2017; 
 Având în vedere raportul nr.51403/2017 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură “Traian 
Demetrescu” Craiova, pentru anul 2017; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată şi 
completată şi 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 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 Casa de Cultură “Traian Demetrescu” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

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

VICEPRIMAR, Ovidiu MISCHIANU 
   Mihail GENOIU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 51403/11.04.2017 

PT. PRIMAR, 
VICEPRIMAR, 

MIHAIL GENOIU 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea organigramei si statului de funcţii  

ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova pentru anul 2017 
 
 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova este o instituţie publică de cultură pentru 
amatori, care şi-a început activitatea în oraşul Craiova, în anul 1974. Unul din obiectivele instituţiei 
este oferirea de servicii şi produse culturale diverse, pentru satisfacerea nevoilor culturale ale 
municipiului Craiova, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa 
culturală. 

Prin adresa nr. 316/2017, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub numărul 
49492/2017, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova propune spre aprobare organigrama şi 
statul de funcţii pentru anul 2017. 

    Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 21/2016, au fost aprobate  
organigrama şi statul  de funcţii ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 
2016 cu un număr de 9 posturi. 

Conform notei de fundamentare transmisă prin adresa menţionată mai sus, Casa de Cultură 
„Traian Demetrescu” Craiova îşi menţine  pentru anul 2017, atât numărul de posturi, respectiv 9 
posturi, cât şi structura organizatorică raportat la organigrama şi statul de funcţii actuale. 

 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”.   

Fată de cele expuse şi având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” 
Craiova, pentru anul 2017, conform anexelor 1 şi 2 la prezentul raport. 
 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

ÎNTOCMIT, 
Mirela-Andreea Deică 

 
 

 
VIZAT PENTRU LEGALITATE, 

c. j. Floricica Boangiu 
 



CASA DE CULTURA *TRAIAN DEMETRESCU"

CRAIOVA

Str.Traian Demetrescu, Nr. 31

Nr.316/07.04.2017

X'UNDAMENTAREA

cu privire la Statul de functii pe arntl2}l7

la Casa de CulturS "Traian Demetrescu"

Casa de Culturd "Traian Demetrescu" este o institutie publicd de culturd pentru
amatori, care gi-a inceput activitatea in orasul Craiova, in anul 1974.lJnul din obiectivele
instituJiei 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
cetdfenilor la via\a culturdd.

Pentru arni20l7, Casa de Culturd "Traian Demetrescu" soliciti spre aprobare statul
de funclii gi organigrama instituliei cu urmdtoarea structura : Manager - I , Contabil sef ,

(EconomistIA)-l,Economist-l,Referenti-4,administrator-l,ingrijitor-1.

Menfiondm cd nu existi modificdri in structura instituliei fati de anul precedent.

Manager interi
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CASA DE CULTURA 

“TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA 

ORGANIGRAMA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numar de posturi cuprinse in statul de functii: 9 

Manager interimar, 

Vlad Monica 
 

Consiliul Local al Municipiului 

Craiova 

 

PRIMAR 

 

MANAGER 

1 

Compartiment Programe si 
Proiecte 

4 

Compartiment Financiar-
Contabil, Resurse Umane 

2 

Compartiment Administrativ 
 

2 



CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CASA DE CULTURA TRAIAN DEMETRESCU 

Str Traian Demetrescu , nr. 31, Craiova, jud. Dolj 
Tel. 0351/413368; tel/fax 0351/413369 

casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 

Stat de funcţii valabil pe anul 2017  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Manager interimar, 
 

Vlad Monica 
 

 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

FUNCŢIA  
Studii 

 
Gradul 

Nr. 
Posturi 

Nr. Posturi 
Vacante  

Observatii 

de execuţie de conducere      
1.  Manager                    S II 1 -  

2. Referent  S IA 1 -  

3. Referent  S IA 1 -  

4. Referent  S IA - 1  

5. Referent  S I 1 -  

6. Economist Contabil sef S IA 1 -  

7. Economist   S IA 1 -  

8. Administrator  M I 1 -  

9. Îngrijitor  M I 1 -  

 TOTAL    9 1  
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