
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA SCRIOAȘTEA 

 

H O T Ă R Â R E  

 

privind : modificarea și completarea H.C.L. nr. 25 / 24.05.2021 privind aprobarea  

Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului     

Comunei Scrioaștea, județul Teleorman. 

 

Consiliul Local al comunei Scrioaștea, întrunit în ședință ordinară în data de 20.07. 

2021, 

Având în vedere :  

 

- referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 4259 / 29.05.2021; 

- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Scrioaștea înregistrat 

sub nr. 4260 / 08.07.2021; 

- H.C.L. nr. 25 / 24.05.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții 

ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman; 
- Anexa nr.73 la Ordinul Prefectului – Județul Teleorman nr.202 din 30 martie 2021; 

- prevederile art.III din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri 

financiare cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.1723/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind 

aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu 

publicul; 

- prevederile art.369 lit.b), art.370, art.405, 406 și art.407 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la 

stabilirea structurii de posturi, transformarea posturilor de natură contractuală în funcții 

publice și stabilirea de funcții publice; 

- prevederile art.518 alin.(1) lit.d) și alin.(2) lit.a) și lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

- avizul comisiei/comisiilor de specialitate  pe domeniul de activitate a Consiliului 

Local al comunei Scrioastea, județul Teleorman; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 

- 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.1. Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 25 din 24 mai 2021 privind 

aprobarea organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei    Scrioaștea, județul Teleorman, după cum urmează :  

a) se desființează Compartimentul Cultură și Biblioteca Comunală ”Florin Săvoiu” 

din subordinea secretarului general al comunei Scrioaștea; 

b) se deființează postul vacant de natură contractuală - inspector specialitate, gradul 

profesional I (S) din Statul de funcții – Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 25 / 24.05.2021, aferent 

nr. 28 din Statul de funcții; 

c) se înființează Compartimentul Monitorizarea procedurilor administrative, Relații 

publice în subordinea directă a Primarului comunei Scrioaștea; 

 d) se înființează în regim de funcție publică, postul de inspector, clasa I, grad 

professional debutant în cadrul Compartimentul Monitorizarea procedurilor 

administrative, Relații publice din subordinea directă a Primarului comunei Scrioaștea, 

nr.28 din Statul de funcții – Anexa nr.1 la prezenta Hotărâre; 

 e) Compartimentul achiziții publice, proiecte europene, investiții, urbanism trece 

din subordinea Viceprimarului comunei Scrioaștea, în subordinea directă a Primarului 

comunei Scrioaștea; 

 f) Compartimentul S.V.S.U., asigurarea protecției și siguranței bunurilor și 

obiectivelor de interes public și privat trece din subordinea Viceprimarului comunei 

Scrioaștea, în subordinea directă a Primarului comunei Scrioaștea;  

g) se redenumește Compartimentul Juridic, Monitorizarea procedurilor 

administrative, Resurse Umane din subordinea secretarului general al UAT, în 

Compartimentul Juridic; 

h) se redenumește Compartimentul Compartiment Contabilitate, Impozite și taxe 

locale, Casierie din subordinea Viceprimarului comunei Scrioștea, județul Teleorman, în 

Compartiment Contabilitate, Resurse Umane, Impozite și taxe locale, Casierie. 

Art.2. Funcționarii publici vor fi numiți în noile compartimente, în baza 

prevederilor art. 518, alin. (1) lit. a) și d) și alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.3. Se aprobă Statul de funcții – Anexa nr.1 la prezenta, corespunzător 

modificărilor intervenite conform art.1 din prezenta. 

Art.4. Se aprobă Organigrama – Anexa nr.2 la prezenta, corespunzător 

modificărilor intervenite conform art.1 din prezenta. 

Art.5. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.25 din 24 mai 2021 rămân neschimbate . 

Art.6. 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 

Rădiță Florin-Jean 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate,  

             Secretar general al U.A.T. Scrioaștea, 

                Elena CERNEA 

 

SCRIOAȘTEA 

Nr. 34 / 20.07.2021 


