ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL
COMUNA SCRIOAȘTEA

HOTĂRÂRE–PROIECT

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
24.05.2021,
Având în vedere :
- referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 3207 / 06.05.2021;
- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Scrioaștea înregistrat
sub nr. _____ / ___. 05.2021;
- 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;
- H.C.L. nr.15 din 29.03.2021 privind aprobarea transformării unei functii publice
vacante într-o funcție publică de nivel superior și a Statului de funcții al aparatului de
specialitate al primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman;
- 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 Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei
Scrioaștea, județul Teleorman, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2. Se aprobă Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Scrioaștea, județul Teleorman, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Comunei Scrioaștea,
județul Teleorman, referitoare la aprobarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului
de specialitate al primarului comunei Scrioaștea, județul Teleorman își încetează
aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri .
Art.4. 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 .

PRIMAR
Anghel Alexandru

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al UAT,
Cernea Elena

COMUNA SCRIOAȘTEA
Nr. 25 / 06.05.2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA
Tel.fax/0247459406
e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com
PRIMAR
Nr. 3207 / 06.05.2021

REFERAT DE APROBARE
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman.

Onorat Consiliu,
În ședința din data de 29 martie 2021 Consiliul Local al Comunei Scrioaștea,
prin Hotărârea nr.15 a aprobat printre altele și Statul de funcții.
De la data aprobării și până la inițierea prezentului proiect de hotărâre, au
apărut următoarele modificări în structura organizatorică a aparatului de
specialitate :
a) Postul nr.8 din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021
este ocupat ca urmare a numirii doamnei Iavnic Andreea Georgiana, în
funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent,
gradația 0, la Primăria Comunei Scrioaștea în cadrul Compartimentului
Contabilitate, Impozite și taxe locale, Casierie prin transfer la cerere, de la
Primăria Comunei Vedea, județul Teleorman;
b) Postul nr.16 din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021
este ocupat ca urmare a încadrării pe perioadă nedeterminată a domnului
Trușcă George în funcția contractuală de execuție de șofer în cadrul
aparatului propriu al primarului Comunei Scrioaștea – Compartiment de
administrare a domeniuluipublic și privat, începând cu data de
01.04.2021;
c) Postul nr.17 din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021
este ocupat ca urmare a încadrării pe perioadă nedeterminată a domnului
Piuaru Nicolae în funcția contractuală de execuție de muncitor necalificat
I în cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Scrioaștea Compartimentului de administrare a domeniului public și privat, începând
cu data de 01.04.2021;
d) Postul nr.21 din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021
este ocupat ca urmare a încadrării pe perioadă nedeterminată a domnului

Gană Iosif în funcția contractuală de execuție de Șef S.V.S.U. în cadrul
aparatului propriu al primarului Comunei Scrioaștea – Compartiment
S.V.S.U., asigurarea protecției și siguranței bunurilor și obiectivelor de
interes public și privat, începând cu data de 01.04.2021;
e) Postul nr.23 din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021
este ocupat ca urmare a încadrării pe perioadă nedeterminată a domnului
Angheloaia Cristian în funcția contractuală de execuție de agent de pază
în cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Scrioaștea –
Compartiment S.V.S.U., asigurarea protecției și siguranței bunurilor și
obiectivelor de interes public și privat, începând cu data de 01.04.2021;
f) Postul nr.24 din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021
este ocupat ca urmare a încadrării pe perioadă nedeterminată a domnului
Geicu Ion în funcția contractuală de execuție de agent de pază în cadrul
aparatului propriu al primarului Comunei Scrioaștea – Compartiment
S.V.S.U., asigurarea protecției și Siguranței bunurilor și obiectivelor de
interes public și privat, începând cu data de 01.04.2021;
g) Postul nr.25 din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021
este ocupat ca urmare a încadrării pe perioadă nedeterminată a domnului
Petre Viorel în funcția
contractuală de execuție de agent de pază în
cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Scrioaștea –
Compartiment S.V.S.U., asigurarea protecției și Siguranței bunurilor și
obiectivelor de interes public și privat, începând cu data de 07.05.2021;
Prin proiectul de hotărâre inițiat, propun transformarea postului vacant nr.28
din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021 din funcția
contractuală de execuție de referent, grad profesional IA, studii superioare, în funcția
contractuală de execuție de inspector specialitate, grad profesional I, studii
superioare.
De asemenea, pentru a putea fi bugetate, propun spre aprobare numărul de 40
de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, cu
posibilitatea modificării, în funcție de numărul solicitărilor .
Ținând cont că în contextul apariției unor modificări în structura aparatului de
specialitate al primarului se impune și aprobarea Statului de funcții, supun aprobării
dvs. proiectul de hotărâre în forma inițiată.

P R I M A R,
Anghel Alexandru

ROMÂNIA
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RAPORT DE SPECIALITATE
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman

Subsemnata Cernea Elena – Secretarul general al Comunei Scrioaștea,
Având în vedere :
- Proiectul de hotărâre nr. 25 din 06.05.2021 privind modificarea Statului
de funcții aprobat prin art.2 al H.C.L. nr.15 din 29.03.2021 privind
aprobarea transformării unei functii publice vacante într-o funcție publică
de nivel superior și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al
primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman;
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștra, înregistrat sub
nr. 3207 din data de 06.05.2021.
Refer următoarele :
Aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului
comunei Scrioaștea, se impune în contextul apariției unor modificări în aparatul de
specialitate al primarului.
De această dată, Organigrama nu a suferit modificări, însă Statul de funcții,
da.
De la data ultimei aprobări și până la inițierea prezentului proiect de hotărâre,
au apărut următoarele modificări în structura organizatorică a aparatului de
specialitate :
a) Postul nr.8 din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021
este ocupat ca urmare a numirii doamnei Iavnic Andreea Georgiana, în
funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent,
gradația 0, la Primăria Comunei Scrioaștea în cadrul Compartimentului
Contabilitate, Impozite și taxe locale, Casierie prin transfer la cerere, de
la Primăria Comunei Vedea, județul Teleorman;
b) Postul nr.16 din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021
este ocupat ca urmare a încadrării pe perioadă nedeterminată a domnului
Trușcă George în funcția contractuală de execuție de șofer în cadrul
aparatului propriu al primarului Comunei Scrioaștea – Compartiment de

administrare a domeniuluipublic și privat, începând cu data de
01.04.2021;
c) Postul nr.17 din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021
este ocupat ca urmare a încadrării pe perioadă nedeterminată a domnului
Piuaru Nicolae în funcția contractuală de execuție de muncitor necalificat
I în cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Scrioaștea Compartimentului de administrare a domeniului public și privat, începând
cu data de 01.04.2021;
d) Postul nr.21 din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021
este ocupat ca urmare a încadrării pe perioadă nedeterminată a domnului
Gană Iosif în funcția contractuală de execuție de Șef S.V.S.U. în cadrul
aparatului propriu al primarului Comunei Scrioaștea – Compartiment
S.V.S.U., asigurarea protecției și siguranței bunurilor și obiectivelor de
interes public și privat, începând cu data de 01.04.2021;
e) Postul nr.23 din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021
este ocupat ca urmare a încadrării pe perioadă nedeterminată a domnului
Angheloaia Cristian în funcția contractuală de execuție de agent de pază
în cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Scrioaștea –
Compartiment S.V.S.U., asigurarea protecției și siguranței bunurilor și
obiectivelor de interes public și privat, începând cu data de 01.04.2021;
f) Postul nr.24 din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021
este ocupat ca urmare a încadrării pe perioadă nedeterminată a domnului
Geicu Ion în funcția contractuală de execuție de agent de pază în cadrul
aparatului propriu al primarului Comunei Scrioaștea – Compartiment
S.V.S.U., asigurarea protecției și Siguranței bunurilor și obiectivelor de
interes public și privat, începând cu data de 01.04.2021;
g) Postul nr.25 din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021
este ocupat ca urmare a încadrării pe perioadă nedeterminată a domnului
Petre Viorel în funcția
contractuală de execuție de agent de pază în
cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Scrioaștea –
Compartiment S.V.S.U., asigurarea protecției și Siguranței bunurilor și
obiectivelor de interes public și privat, începând cu data de 07.05.2021;
Prin proiectul de hotărâre inițiat, se propune transformarea postului vacant
nr.28 din Statul de funcții – Anexa la H.C.L. nr. 15 din 29.03.2021 din funcția
contractuală de execuție de referent, grad profesional IA, studii superioare, în funcția
contractuală de execuție de inspector specialitate, grad profesional I, studii
superioare.
Anual, Consiliul Local aprobă la propunerea primarului, numărul de posturi
pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.
Față de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotarâre în
forma inițiată de Primarul comunei Scrioaștea .
Secretar general al comunei Scrioaștea,
Cernea Elena

