
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   PROIECT 
 

                                                   HOTĂRÂREA NR.________ 
privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Ansamblului 

Folcloric “Maria Tănase” Craiova 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.11.2018; 
 Având în vedere expunerea de motive nr.177238/2018, rapoartele nr.177247/2018 
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi nr.184173/2018 întocmit de Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 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, 
Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artististic, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordinului nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum 
şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 art.33 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, prin completare cu atribuţiile 
postului de şofer, identificate conform anexei carte face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.304/2018. 

Art.3. 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 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
NR. 177238/01.11.2018 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND MODIFICAREA  
REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

 AL ANSAMBLULUI FOLCLORIC „MARIA TĂNASE”, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 304/2018 

 
 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 304/2018 s-a aprobat 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”. 
Prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 383/2018 s-a aprobat 

modificarea statului de funcţii al Anasamblului „Maria Tănase”, în sensul suplimentării cu un 
post de şofer la Compartimentul administrativ-sonorizare. Atribuţiile aferente fisei postului nou-
înfiinţat nu figurează în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ansamblului „Maria 
Tănase”.  

Potrivit dispozitiilor art. 19 din OG nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de  
spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artististic, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Administrativ este un organism cu rol 
deliberativ al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” şi, în această calitate,   aproba Regulamentul 
de Organizare si Functionare al acestuia. Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric 
„Maria Tănase”a aprobat modificarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, prin Hotărârea 
nr. 14/08.10.2018. 

Prin adresa cu nr. 1779/24.10.2018, înregistrată cu nr. 172888/24.10.2018, Ansamblul 
Folcloric „Maria Tănase” a solicitat modificarea şi completarea Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare. 
         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, 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 ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome 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 şi 
reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local”. 

În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre pentru 
modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Ansamblului Folcloric „Maria 
Tănase”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 304/2018, prin 
completarea art. 33 Compartimentul administrativ-sonorizare cu atribuţiile postului de şofer. 

 
      PRIMAR,          SERVICIUL RESURSE UMANE, 

    MIHAIL GENOIU                     MARTHA-LIA TONCEA 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 177247/01.11.2018                      PRIMAR, 

                      MIHAIL GENOIU 
 
                             AVIZAT, 
                            VICEPRIMAR, 

                       STELIAN BARAGAN 

 
RAPORT 

privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  al 
ANSAMBLULUI FOLCLORIC „MARIA TĂNASE”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Craiova nr. 304/2018 
 

Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” a fost infiintat prin Decizia nr. 
14/17.01.1992 a Prefectului Judeţului Dolj, fiind o instituţie de cultură cu persoanlitate 
juridică in subordinea Inspectoratului pentru Cultură a Judeţului Dolj. Din data de 
01.05.1998 Ansamblul Folcloric „Maria Tanase” a trecut în subordinea Consiliuluil Local 
al municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/09.04.1998. 
 Activitatea Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” se organizeaza in temeiul Legii 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, a OG nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole 
sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artististic, cu modificările 
şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.U.G. nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.  

Conducerea Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” este asigurata de manager, 
care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management, încheiat între 
Primarul municipiului Craiova  şi conducătorul instituţiei, conform O.U.G. nr. 189/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură şi a Ordinului nr. 2799/2015 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte 
de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management.  

Potrivit dispozitiilor art. 19 din OG nr. 21/2007, Consiliul Administrativ este un 
organism cu rol deliberativ al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” şi, în această 
calitate,   aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al acestuia. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 383/2018 s-a aprobat 
modificarea statului de funcţii al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”, în sensul 
suplimentării cu un post de şofer la Compartimentul administrativ-sonorizare. Atribuţiile 



aferente fisei postului nou-înfiinţat nu figurează în Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Craiova nr. 304/2018. Astfel, prin adresa cu nr. 1779/24.10.2018, 
înregistrată cu nr. 172888/24.10.2018, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” a solicitat 
modificarea şi completarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. La adresă au 
fost anexate Hotărârea Consiliului Administrativ nr. 14 din 08.10.2018 şi proiectul noului 
Regulament, care cuprinde şi completarea adusă art. 33 Compartiment administratvi-
sonorizare, în sensul includerii atribuţiilor postului de şofer. 
         Regulamentul propus în această formă conţine noua structură organizatorică, 
aprobată pentru anul 2018 în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 
99/2018, modificată prin Hotărârea 383/2018, precum şi atribuţiile detaliate ale fiecărei 
structuri al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”.   
         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, 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 ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome 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 şi reorganizarea şi statul de funcţii ale 
regiilor autonome de interes local”. 
        Având în vedere 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, OG nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artististic, cu modificările şi completările 
ulterioare, a Ordinului nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a O. U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 – Codul 
Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova modificarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 304/2018, prin completarea art. 
33 Compartimentul administrativ-sonorizare cu atribuţiile postului de şofer, conform 
anexei la prezentul raport. 
     
    SERVICIUL RESURSE UMANE,                                                        ÎNTOCMIT, 
           Lia-Martha Toncea                                                                  Olga Georgescu 
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Anexă la raportul nr. 177247/2018 

 
Soferul se află în subordinea şefului formaţie muncitori şi: 
- execută transporturi rutiere cu personalul propriu, în deplasări în ţară şi străinătate, cu microbuzul 

institutiei; 
- efectuează transportul materialelor necesare pentru spectacolele ansamblului cu respectarea legislaţiei 

rutiere în vigoare; 

- se deplasează la toate activităţile Ansamblului Folcloric "Maria Tanase": spectacole, festivaluri, etc. 

 - transportul se face ori de câte ori este nevoie, când ansamblul participă la manifestări cultural artistice sau 
la orice alte activitati care au legatura cu institutia. 

-  se va implica in intreaga activitate ce se va derula in legatura cu evenimentele artistice din momentul 
organizarii acestuia si pana la finalizarea lui. 

- se preocupă de întreţinerea microbuzului cu remorca din dotarea instituţiei. 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.  184173 / 13.11.2018  
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
   Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr. 177238/01.11.2018 privind  modificarea Regulamentului de 
Organizare si Functionare al  ANSAMBLULUI FOLCLORIC „MARIA TĂNASE”, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului local al municipiului Craiova nr. 304/2018; 
        Raportul  nr. 177247/01.11.2018 întocmit de Serviciul Resurse Umane  privind modificarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  al ANSAMBLULUI FOLCLORIC „MARIA TĂNASE”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 304/2018; 
          În temeiul prevederilor 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, OG nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile 
de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artististic, cu modificările 
şi completările ulterioare,  Ordinului nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, 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 iniţierea unui proiect de hotărâre pentru 
modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 304/2018, prin completarea art. 
33-Compartimentul administrativ-sonorizare cu atribuţiile postului de şofer, conform anexei la 
prezentul raport.     

 

 

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