
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

            PROIECT 
     

      
         HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.99/2018 ewfwritoare  la statul de funcţii al Ansamblului Folcloric “Maria 

Tănase” Craiova 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.07.2018; 
 Având în vedere rapoartele nr.109407/2018 întocmit de Serviciul Resurse Umane şi 
nr.110766/2018 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.99/2018 referitoare la statul de funcţii al Ansamblului Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova; 
 În conformitate cu prevederile 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 
şi Legii nr. 53/2003– Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  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 modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.99/2018, cu privire la statul de funcţii al Ansamblului Folcloric “Maria 
Tănase” Craiova, conform anexei care face 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. 

 
 
 

 
       INIŢIATOR, AVIZAT, 

    PRIMAR, SECRETAR, 
    Mihail GENOIU   Nicoleta MIULESCU 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 109407/09.07.2018 

                              PRIMAR, 
                                               MIHAIL GENOIU 
     
         AVIZAT, 
                                             VICEPRIMAR, 
                                        STELIAN BARAGAN 

 
RAPORT 

privind aprobarea modificării statului de funcţii ale  
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2018 

 
 

Astfel prin adresa nr. 1269/04.07.2018, înregistrata sub nr. 106852/04.07.2018, Ansamblului 
Folcloric „Maria Tănase”, a transmis propunerea de aprobare  a modificării statului de funcţii 
pentru anul 2018. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 99/2018 a fost aprobate 
organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, conform notei de fundamentare transmisă prin 
adresa menţionată mai sus şi Hotărârii Consiliului Administrativ nr. 7 din 03.07.2018, îşi menţine, 
pentru anul 2018, atât numărul de posturi, respectiv 60 posturi, cât şi structura organizatorică, şi 
propune modificarea statului de funcţii pentru anul 2018, astfel: 

- transformarea a 2 posturi prevăzute la poz. 15 – dansatori, studii superioare, grad 
profesional I în posturi de dansator, studii medii, grad profesional I. 

Solicitarea intervine ca urmare a vacantării celor 2 posturi în data de 31.05.2018 prin 
încetare de drept ca urmare deciziilor de pensionare pentru titularii posturilor. Respectivele posturi 
au fost ocupate pe studii superioare ca urmare a obţinerii de cpătre salariaţi a derogărilor de studii 
superioare în baza Ordinului ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2132/2011. 
  Prin modificarea statului de funcţii, instituţia se încadrează în bugetul de venituri şi cheltuieli 
aprobat 
        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, republicată, privind 
administraţia publică locală, 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 şi Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem aprobarea modificării Anexei 2 la H.C.L. nr. 99/2018 referitoare la aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova,  pentru anul 
2018, conform anexei la prezentul raport. 
 

SERVICIUL RESURSE UMANE, ÎNTOCMIT, 

                       LIA-MARTHA TONCEA  OLGA GEORGESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 110766  / 11.07.2018   
 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 

   Având în vedere: 

 - Raportul nr. 109407/ 2018  întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune 
Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea  modificării statului de funcţii ale Ansamblului 
Folcloric „Maria Tănase” Craiova,  pentru anul 2018, conform anexei la prezentul raport , si pe cale 
de consecinta modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 99/2018.. 
 - Având în vedere adresa Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”nr. 1269/04.07.2018, 
înregistrata sub nr. 106852/04.07.2018, prin care se transmite propunerea de aprobare  a modificării 
statului de funcţii pentru anul 2018; HCL nr. 99/2018; nota de fundamentare transmisă prin adresa 
susmenţionată ;  
  - 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,  
           -  În temeiul 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 şi Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 -Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
 
                       AVIZĂM FAVORABIL 

 

 

 propunerea Serviciului Resurse Umane privind aprobarea  modificării statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova,  pentru anul 2018, conform anexei la prezentul raport , 
si pe cale de consecinta modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 99/2018. 
 

 

 

 

 Director Executiv,      Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                  cons. jur. Floricica Boangiu 
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