
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE - PROIECT 

 

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 . 

 

 

P R I M A R 

Marian ȘEFU 

 

 

 

                      Avizat pt. legalitate,  

                  Secretar general al comunei Scrioaștea, 

                       Elena CERNEA 

 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

Nr. 19 / 19.02.2020 



R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA 

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

P R I M A R  

 

Nr.  875 / 19.02.2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotarâre 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. 

 

 

 

 Onorat Consiliu,  

 

 În luna ianuarie a acestui an, în ședința ordinară a Consiliului Local, ați aprobat prin 

H.C.L. nr.7 Organigrama și Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului 

Comunei Scrioaștea, județul Teleorman. 

 Ulterior, am constatat că denumirea funcției publice de conducere specifică de 

secretar general al unității administrativ – teritoriale nu a fost evidențiată corespunzător în 

Anexele nr.1 și nr.2 la H.C.L. (Secretar general al Comunei Scrioaștea). În acest sens, se 

impune modificarea acestora și menționarea corectă a denumirii funcției publice de 

conducere specifice, conform art.611 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare . 

 O altă eroare materială identificată este lipsa denumirii compartimentului (juridic, 

monitorizarea procedurilor administrative) așa cum este prezentat în organigramă și 

referatul de aprobare și denumirea funcției publice (consilier juridic) în coloana ”funcția 

publică de execuție”, identificată la poziția nr.4 din statul de funcții . 

În luna februarie a.c., a fost scos la concurs postul de muncitor necalificat, (nr.19 din 

Statul de funcții), post care a fost ocupat începând cu data de 03.03.2020, motiv pentru care 

se impune modificarea în statul de funcții .  

 Față de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare proiectul de hotarâre în forma 

inițiată.  

 

 

P R I M A R, 

Marian ȘEFU 

  

  



R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA 

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

 

Nr. 1080  / 02 martie 2020 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarâre 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. 

 

 

 Subsemnata Cernea Elena –  secretar general al Comunei Scrioaștea,  

 Având în vedere :  

 

- Proiectul de hotărâre al primarului comunei Scrioaștea ;  

- Referatul de aprobare nr. 875  / 19.02.2020 al primarului comunei Scrioaștea.  

Refer următoarele :   
Începând cu data de 03.03.2020, în urma concursului organizat în data de 26.02.a.c. 

pentru ocuparea postului de muncitor necalificat poziția nr.19 din statul de funcții, în 

conformitate cu Procesul – verbal final nr.996/26.02.2020 al Comisiei de examinare la 

concursul organizat în data de 26.02.2020, în vederea ocupării postului de muncitor 

necalificat I, în cadrul Primăriei comunei Scrioaștea - Compartimentul de administrare a 

domeniului public și privat, acest post a fost ocupat de domnul Memu Lucian. 

În luna ianuarie a acestui an, prin H.C.L. nr. 7 au fost aprobate Organigrama și Statul 

de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman. 

 Întradevăr, așa cum menționează și domnul primar în referatul de aprobare, s-au 

strecurat câteva erori materiale care trebuie corectate . 

S-a constatat că denumirea funcției publice de conducere specifică de secretar 

general al unității administrativ – teritoriale nu a fost evidențiată corespunzător în Anexele 

nr.1 și nr.2 la H.C.L. (Secretar general al Comunei Scrioaștea). În acest sens, se impune 

modificarea acestora și menționarea corectă a denumirii funcției publice de conducere 

specifice, conform art.611 alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare . 

 O altă eroare materială identificată este lipsa denumirii compartimentului (juridic, 

monitorizarea procedurilor administrative) așa cum este prezentat în organigramă și 

referatul de aprobare și denumirea funcției publice (consilier juridic) în coloana ”funcția 

publică de execuție”, identificată la poziția nr.4 din statul de funcții . 

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată pe 

prevederile art.5 lit.g, lit hh, art.129 alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit.c), art. 382, art.385 alin.3 si 

art.610, art.611 alin.1, art.3 alin. 1 din anexa nr.1 la OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare. 

 Față de cele de mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată . 

 

SECRETAR GENERAL al U.A.T., 

Elena CERNEA 


