
ROMANIA
JUDETUL vAlcra
coMUNA rnAncrgrr
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr oe norAnAne

Cu privire la: actualizarea Organigramei gi Statul de functii pentru personalul din cadrul aparatului
propriu al primarului comunei Fr6ncegti gi din cadrul serviciilor publice, aflate sub autoritatea

Consiliului Local Frdncesti

Primarul comunei Fr6ncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedintd ordinarE public5 la data de 23.09.2021 Ia
care pafticipS un num5r de...,. consilieri din totalul de 15 in funclie, gedin!5 condus6 de domnul

nconsilier Budihoi Sorin Mihai

LUAND IN CONSIDEMRE:
-referatul de aprobare nr. 9259 din t7.09,202t, prin care se propune actualizarea

Organigramei 5i Statul de functii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului comunei
Frdncegti gi din cadrul serviciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local Frdncegti

- referatul compartimentului Resurse umane nr, B34B din 25.08.2021
-lin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSlii proiectului de hotdrEre, intocmit de

c5tre secretarul localit5tii, nr. din ..................;
- rapoaftele de avizare ale comisiei pentru inv5tdmint, culte, s5n5tate, cultura, protectie sociala,

activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, proteclia
mediului, buget finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura,
gospodarie comunala, servicii si comert, comisiei pentru administratie publica locala, juridice,
apdrarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;

In conformitate cu ar1,l29 alin,(2) lit.a) si alin.(3) lit.c), art. 407, din OUG nr.57l20lg privind
Codul administrativ, republicat5, cu modificdrile si complet5rile ulterioare; Legea nr, 5212003 privind

f$ra nsparenta decizionalS.
In temeiul art. 139 alin. (1) Si art,196, alin,(1), lit.a) din OUG nr. 571 20t9 privind Codul

administrativ propune urm5toarea :

HOTARARE
A1t.1, - Se actualizeazd organigrama si statul de functii pentru personalul din cadrul aparatului

propriu al primarului comunei Fr6ncegti, dupi cum urmeazS:
1) Se desfiinleaz5 funclia de public5 de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul

Compartimentului Registru agricol -agricultur5 - cadastru
2) Se aprob5 infiinlarea funcliei contractuale de Consilier, gradul I, gradul profesional principal

Art.2. - Se aprob5 organigrama gi statul de funclii pentru personalul din cadrul aparatului propriu
al primarului comunei Fr6ncegti, cu modific5rile prev5zute la art.1, conform anexelor nr.1gi 2 care fac
parte intregranta din prezenta hotarare.



Art.3. - Primarul comunei Fr6ncesti va aduce la indeplinire prezenta hotdrdre prin intermediul
compartimentului Resurse umane, iar secretarul localit5tii va asigura comunicarea acesteia Instituliei
Prefectului Judetului V6lcea in vederea exercit6rii controlului de legalitate, primarului,
compartimentului responsabil cu punerea in executare, Agenliei Nationale a Functionarilor Publici 9i
aducerea la cunogtint5 publicH prin afigare la sediul Consiliului Local .

INITIATOR
PRIMA& AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GEN:',v[\tf'
'- /ln^

Fr6 ncegti, j udetul VAIcea
L7.09.2021,
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ROMANIA
JUDETUL vAlcen
coMUNA FMNCESTT
Nr.9259/ L7.O9.2O2L

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la: actualizarea Organigramei gi Statul de functii pentru personalul din cadrul aparatului
propriu al primarului comunei Fr6ncesti gi din cadrul serviciilor publice, aflate sub autoritatea

Consiliului Local Fr6ncesti

Proiectul de hot516re este iniliat pentru desfiinlarea funcliei de publice de consilier, clasa I,
grad profesional principal din cadrul Compartimentului Registru agricol -agriculturE - cadastru si

aprobarea infiint5rii functiei contractuale de Consilier, gradul I, gradul profesional principal - in
specializarea misurStori terestre si cadastru,

Prin referatul nr. 8692/06.09.2021 intocmit de secretarul general precizeazb cb structura
organigramei si statului de functii a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Frdncegti nu detinem functie specificS in domeniul cadastrului care s5 poat5 intocmii
atri buti ile specifice topografiei.

^Lucr5rile 
de specialitate in domeniul cadastrului sunt prevazute de art. 4 din OAP nr. 10712020.

In materia fondului funciar, respectiv procedura de reconstituire a dreptului de proprietate,
lucrSrlle de punere in posesle se efectueazS prin intocmirea unor lucr5ri topografice, precum 9i
intocmirea planurilor de amplasament sl delimitare, intocmirea planurilor parcelare

De asemenea, in interes local ne-am confruntat si cu situalil precum realizarea unor planuri de
situatie pentru intocmirea studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate.

In vederea debloc5ril acestei situatii si pentru asigurarea activitSlii Comislei locale de fond
funciar Fr6ncesti este necesar5 at6t actualizarea organigramei pentru demararea procedurii specifice
unui concurs c5t si contractarea unor servicii topografice pentru Comuna FrSncesti prin incheierea
unui contract de prestSri servicii.

TotodatS, prln referatul B34B/25.08,2021, inspectorul Compartimentului Resurse umane solicitS
initierea demersurilor pentru schimbarea structurii organigramei si a gtatului de functii in forma
precizatS la primul alineat.

In acest sens, vE propun spre dezbatere proiectul de hotSr6re initiat.

Daniel

PK'ol;-' ;"
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Romania

Judelul V6lcea
PrimEria FrAncegti

Nr. B34B

din 25 I 0B 1202t

AVIZAT,
Primar,

PARASCHIV Daniel Florin

REFERAT

Cu privire la aprobarea schimbarii structurii Organigramei 9i a $tatului de

Funclii, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Fr6ncegti
pentru anul 2021

tn structura aparatului de specialitate al primarului comunei Frdncegti nu

delinem funclie specific5 in domeniul cadastrului , care sH poatd intocmii atribulii
specifice topografiei 9i cadastrului. Lucririle de specialitate in acest domeniu pot fi
realizate numai de persoane autorizate , conform art. 4 din OAP nr. t0712020.

tn materia fondului funciar, respectiv procedura de reconstituire a dreptului de
proprietate, lucrSrile de punere in posesie se efectueazd prin intocmirea unor lucr5ri
topografice, precum 9i intocmirea planurilor de amplasament 9i delimitare, intocmirea
planurilor parcelare. De asemenea , ne-am confruntat 9i cu situalia de a realiza planuri

de situalie pentru intocmirea studiilor de prefezabilitate 9i fezabilitate. Toate aceste
lucrdri necesit5 o funclie care sE permitd realizarea lor intr-un timp c6t mai scutt.

tn vederea deblocirii acestei situalii 9i pentru asigurarea bunei activitSli a

Comisiei Locale de Fond funciar FrSncegti este necesar5 schimbarea in cadrul
Compartimentului Registru Agricol, AgriculturS , Cadastru a funcliei publice de
Consilier,clasa I, grad profesional principal Tn funclie contratualS de Consilier, gradul

I.

Ca atare, propun spre aprobare modificarea structurii Organigramei 9i $tatului
de Funclii, prin schimbarea in cadrul Compartimentului Registru Agricol, Agricultur5 ,
Cadastru a funcliei publice de Consilier,clasa I, grad profesional principal in funclie
contratualS de Consilier, gradul I, in vederea realizarii lucririlor specifice cadastrului si

situaliilor de interes local
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A COMLTNEI FRANCESTI

: F'RANCESI'I ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 60 1 ; Fax ; 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e-mctil :frances t ipr imaria@yahoo. com

Afigat azi, 17.09.2021, ora t2,00, nr. 9260
la sediul primSriei comunei Fr6ncesti

ANUNT

in conformitate cu art. 7 din Legea nr 52l2OO3 privind transparenta decizionalS in
administralia publicS, republicatS, aducem la cunostin!5 publicE intentia de supunere spre

aprobare Consiliului Local al comunei F16ncesti a Proiectului de hot516re privind actualizarea
Organigramei 9i Statul de functii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului

comunei Fr6ncesti gi din cadrul serviciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local

F16ncesti.

CetSlenii interesati pot consulta proiectul de hot5rAre la sediul PrimEriei pot face

propuneri, sugestii sau recomand5ri pe marginea acestuia p6nd la data de 23 septembrie
207t.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la domnisoara Dumitragcu Maria Lavinia,

secretar general Comuna Fr6ncesti.

Primar ,

PARASCHIV DANIEL FLORIN
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PRIMARIA COMIINEI F'RANCESTI

= F'RANCESTI ::
Tel:0250/762601;Fax: 0250/762755 e-n'tail:francestiprimaria@,yahoo.com

Nr. 926U L7.O9.2O2L

PROCES VERBAL

Incheiat ast5zi 17 septembrie 202L de cStre primarul comunei FrSncesti, Paraschiv

Daniel Florin si secretar general Dumitrascu Maria Lavinia cu ocazia afig5rii anuntului nr.

9260 din t7.09.202L pentru aducerea la cunogtin!5 public5 a Proiectului de hotSrAre privind:
actualizarea Organigramei gi Statul de functii pentru personalul din cadrul aparatului propriu

al primarului comunei FrSncesti gi din cadrul serviciilor publice, aflate sub autoritatea
Consiliului Local Fr6ncesti.

Locul de afigare : avizier Consiliului local FrAncesti si Site -ul PrimEriei comunei
F16 ncesti.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57120L9 privind Codul administrativ, cu

modificbrile si completSrile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr. 5212003 privind

transparenta decizionalS in administratia publicS, s-a intocmit prezentul proces-verbal.

Secretar General,
DANIEL F PARASCHIV

Primar ,
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ROMANIA
JUDETUL vAucea
coMUNA FRANCESTT

Nr. 9266/L7.O9.2O2L
PARASCHIV

Raport de specialitate
" on, 

n^ ^-^ta$
La Proiectul de hotir6re cu privire la actualizarea Organigramei't'iSfdt'iit de

functii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Fr6ncegti 9i din

cadrul serviciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local Frdncesti

Proiectul de hot516re respectS prevederile art.LZ9 alin.(2) lit.a) 9i alin.(3) lit.c) din OUG

nr.5712019 privind Codul administrativ, republicatS, cu modificSrile si complet5rile ulterioare

Prin proiectul de hotd16re a fost initiat motivat de necesitatea realizSrii documentelor afente
emiterii titlurilor de proprietate in materia fondului funciar, respectiv realizarea mbsur5torilor terestre
9i cadastru.

Asadar, prin proiectul de hot5r6re se propune actualizazarea organigramei si a statului de funclii
pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Fr6ncesti, dupb cum urmeazS:

| ) Se desfiinteaz5 functia de public5 de consilier, clasa I, grad profesional principal din
cadrul Compartimentului Registru agricol -agriculturE - cadastru

:') Se aprobH tnfiinlarea funcliei contractuale de Consilier, gradul I, gradul profesional
principal - in specializarea m5sur5tori terestre 9i cadastru.

TotodatS, se propune si aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din

cadrul aparatului propriu al primarului comunei FrAncesti, cu modificErile prevdzute anterior 9i

prezentate in anexele proiectului de hot5rSre.

Av6nd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hotSr6re pe care il supunem
aprobErii Consiliului Local al comunei F16ncesti.

Secretar general,

APROBAT
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PRIMAzuA COMT]NEI FRANCESTI

: FRANCESTI ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 6 0 1 ; Fax : 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e-mail :francestiprimar ia@yahoo. c om

Nr. 9257 din 17.09.2O2L

RAPORT

Privind avizarea legalitSlii proiectului de hotirAre conform aft. 243 din
O.U.G. nr. 57 I zOLg privind Codul Administrativ

Proiectul de hot5r6re privind ,,actualizarea Organigramei gi Statul de funclii pentru personalul

din cadrul aparatului propriu al primarului comunei FrAncesti gi din cadrul serviciilor publice, aflate
sub autoritatea Consiliului Local FrAncesti"

Competenla
Potrivit prevederilor art. 139 alin. (1) 9i art. 196 alin,(1) lit,a) din OUG nr.57120L9 privind

Codul administrativ, cu modiflcdrile si completdrile ulterioare, aprobarea proiectului de hot5rSre

este de competenta consiliului local,

Dreptul material art.129 alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit.c) din OUG nr.57l20tg privind Codul
ad ministrativ, repu bl icat6, cu modific5rile si com pletS ri le ulterioare

Vot: Pentru adoptarea hotdrArii este necesar votul majoritSlii simple a consilierilor locali.

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hotS16re privind ,,actualizarea
Organigramei gi Statul de funclii pentru personalul din cadrul aparatului propriu al primarului
comunei Fr6ncesti gi din cadrul serviciilor publice, aflate sub autoritatea Consiliului Local Fr6ncesti".

Secretar
tr.ouuffiu

'-/firuat




