
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind : modificarea H.C.L. nr. 7 / 31.01.2020 privind transformarea unei funcții publice de  

   execuție vacante, aprobarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de  

   specialitate al primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman. 

 

Consiliul local al comunei Scrioaștea, întrunit în ședință ordinară în data de 27 martie 2020, 

Având în vedere :  

 

- referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 875 / 19.02.2020; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.1080 / 02.03.2020; 

- adresa nr.53872/2020 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrată la 

Primăria comunei Scrioaștea sub nr.797/14.02.2020;  

- H.C.L. nr. 7 /31.01.2020 privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante, 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei 

Scrioaștea, județul Teleorman; 

- Rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate  pe domeniul de activitate a Consiliului 

Local al comunei Scrioastea ; 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), art.392 alin.(1), art.407 și 409 alin.(3) lit.b) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.5 lit.”ee”, art.106 alin.(1), art.129 alin.(1) și (2), art.139 alin.(1) și 

ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă RĂ Ș T E  :  

 

          Art.I. – Se modifică Anexele nr.1 și nr.2 la H.C.L. nr. 7 /31.01.2020 privind transformarea 

unei funcții publice de execuție vacante, aprobarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului 

de specialitate al primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman și vor avea conținutul conform 

Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. – Începând cu data prezentei, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

Art.III. – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei 

Scrioaștea, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului județului Teleorman, Primarului 

comunei Scrioaștea, compartimentelor interesate, pentru cunoaștere și aplicare și se afișează la 

avizierul Primăriei și pe pagina proprie de internet . 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ           

       Predoi Silviu Ionel                

 

 

                  Contrasemnează pt. legalitate,  

             SECRETAR GENERAL al UAT,  

                                Elena CERNEA 

 

COMUNA SCRIOAȘTEA,  

Nr. 22 / 27.03.2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi “pentru”, _-_ voturi “împotrivă”, _-_ 

”abţineri”, din totalul de 13 consilieri în funcţie din care 13 prezenţi . 


