
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA SCRIOAȘTEA 

 

 

H O T Ă R Â R E  

 

privind : modificarea 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, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Consiliul Local al comunei Scrioaștea, întrunit în ședință ordinară în data de 11.03. 

2022, 

Având în vedere :  

 

- referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr.1547 / 03.03.2022; 

- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Scrioaștea înregistrat 

sub nr. 1551 / 03.03.2022; 

- 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, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția nr.19 / 11.02.2022 privind încetarea suspendării raportului de serviciu 

al doamnei Gloabă Alina-Ionela, consilier juridic, Id Post 401435, clasa I, grad profesional 

asistent, gradația 3 în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Scrioaștea, 

județul Teleorman - Compartiment Juridic și reluarea activității începând cu data de 

10.02.2022 – postul nr.4 din Statul de funcții; 

- Dispoziția nr. 58 / 25.02.2022 privind încetarea Contractului Individual de Muncă 

nr. 173 din data de 29.04.2021 încheiat între Primăria Comunei Scrioaștea, județul 

Teleorman și domnul Spătaru Marius Valentin identificat prin CNP 1700207341702, 

având funcția contractuală de execuție de referent la cabinetul viceprimarului,  începând 

cu data de 01.03.2022, ca urmare a înaintării demisiei – postul nr.11 din Statul de funcții; 

- Dispoziția nr. 58 / 25.02.2022 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a 

domnului Spătaru Marius Valentin în funcția contractuală de execuție de asistent medical 

comunitar debutant în cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Scrioaștea – 

Compartiment Autoritate Tutelară și Asistență Socială, începând cu data de 01.03.2022 – 

postul nr.11 din Statul de funcții; 

- Dispoziția nr.50 / 21.02.2022 privind încadrarea pe perioadă nedeterminată a 

domnului Mircea Iulian 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 22.02.2022 – postul nr.23 din Statul de funcții; 

- Solicitarea domnului Popa Marius Cosmin privind reintegrarea în funcția 

contractuală de execuție de agent de pază, având în vedere Decizia nr.4550 din 30.09.2021 

pronunțată de Curtea de Apel București; 

- Anexa nr.73 la Ordinul Prefectului – Județul Teleorman nr.202 din 30 martie 2021 

cu privire la numărul de posturi la nivelul UAT Scrioaștea; 



- 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 ocuparea postului temporar vacant nr.4 din Statul de funcții, ca 

urmare a încetării suspendării raportului de serviciu al doamnei Gloabă Alina-Ionela, 

consilier juridic, Id Post 401435, clasa I, grad profesional asistent, gradația 3 în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Comunei Scrioaștea, județul Teleorman - 

Compartiment Juridic și reluarea activității începând cu data de 10.02.2022 – postul nr.4 

din Statul de funcții. 

 Art.2. (1) Se aprobă vacantarea postului nr.14 din Statul de funcții ca urmare a 

încetării Contractului Individual de Muncă nr. 173 din data de 29.04.2021 încheiat între 

Primăria Comunei Scrioaștea, județul Teleorman și domnul Spătaru Marius Valentin, 

având funcția contractuală de execuție de referent la cabinetul viceprimarului, începând cu 

data de 01.03.2022, ca urmare a înaintării demisiei . 

 (2) Ca urmare a Deciziei nr.4550 din 30.09.2021 pronunțată de Curtea de Apel 

București, rămasă definitivă, prin care dispune reintegrarea domnului Popa Marius Cosmin 

în funcția contractuală de execuție de agent de pază , se aprobă înființarea postului de agent 

de pază (desființat prin H.C.L. nr.49 / 15.11.2020) prin transformarea postului nr.14, 

vacant de la alin.(1) al acestui articol și mutarea lui în cadrul Compartimentului SVSU, 

asigurarea protecției și siguranței bunurilor și obiectivelor de interes public și privat . 

Art.3. Se aprobă ocuparea postului vacant nr.11 din Statul de funcții, ca urmare a 

încadrarea pe perioadă nedeterminată a domnului Spătaru Marius-Valentin în funcția 

contractuală de execuție de asistent medical comunitar debutant în cadrul aparatului 



propriu al primarului Comunei Scrioaștea –  Compartiment Autoritate Tutelară și Asistență 

Socială, începând cu data de 01.03.2022. 

Art.4. Se aprobă ocuparea postului vacant nr.23 din Statul de funcții, ca urmare a 

încadrării pe perioadă nedeterminată a domnului Mircea Iulian 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 22.02.2022. 

 Art.5. Se aprobă desființarea Compartimentului Cabinetul Viceprimarului . 

 Art.6. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Scrioaștea, județul Teleorman, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.7. 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.8. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.25 din 24 mai 2021, cu modificările și 

completările ulterioare, rămân neschimbate . 

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei 

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

exercitarea controlului de legalitate, Primarului comunei Scrioaștea, Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici, compartimentelor interesate, pentru cunoaștere și aplicare , 

publicitatea acesteia realizându-se prin afișare la avizierul Primăriei și pe pagina proprie 

de internet . 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

Ștefan Victor 

 

 

 

 

 

 

 Contrasemnează pentru legalitate,  

                                  Secretar general al UAT,  

                 Elena CERNEA 

 

 

 

 

 

 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

Nr. 19 / 11.03.2022  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a) (majoritate simplă) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi 

“pentru”, __--__ voturi ”împotrivă”, __--__ ”abţineri”, din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care 12 prezenţi  
 


