
coMUNA FRANCESTI
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr DE HorinAne
Cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Fr6ncegti,

aprobarea Organigramei 9i al Statului de functii

Primarul comunei Fr6ncesti, PAMSCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul
care pafticipd

local al comunei Fr6ncesti ?ntrunit in gedin!5 ordinarb public5 la data de 28.05.2021 la

un numfir de,.... consilieri din totalul de 15 in funclie, gedint5 condus5 de domnul

ROMANIA
JUDETUL VAlCee

consilier

LUAND IN CONSIDEMRE:
- referatul de aprobare nr. 5186 din 20.05.2021, prin care se propune reorganizarea aparatului

de specialitate al primarului comunei Frdncegti, aprobarea Organigramei 9i al Statului de functii;
- referatul compaftimentului Resurse umane nr, 5184 din 20.05.202L;
- referatul viceprimarului nr. 5185 din 20.05.202L;
-Jin6nd seama de rapoftul de avizare sub aspectul legalit5tii proiectului de hotHr6re, intocmit de

c5tre secretarul localit5tii, nr, din ..................;
- rapoaftele de avizare ale comisiei pentru invdl6m6nt, culte, sSn6tate, cuttura, 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 public5 localS, juridicH,

ap5rarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;' 
in conformitate cu art,129 alin.(2) lit.a) 9i alin.(3) lit.c), art.546 lit. k) din OUG nr.57120L9

privind Codul administrativ, republicat6, cu modific6rile 9i complet6rile ulterioare; Legea nr.5212003
privind transparenta decizionalS,' 

tn temeiul aft. 139 alin. (1) Si art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr. 571 20Lg privind Codul

administrativ, cu modific6rile 9i complet5rile ulterioare, propune urm5toarea :

HOTARARE

Art,1. - Se reorganizeaz6 aparatul de specialitate al primarului comunei FrSncegti, dup5 cum

urmeazS:

1) se desfiinleazd compartimentul Audit din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei

Fr6ncegti,

2) se infiinleaz6 functia de consilier, grad profesional I - personal contractual in cadrul Cabinetului

Primarului,

Art.2. Se constat5 vacantarea postului contractual Inspector SVSU din cadrul Serviciului Public

de Voluntariat pentru Situalii de Urgenl6;



. Art.3. - Se aprob5 organigrama gi statul de functii pentru personalul din cadrul aparatului propriu
al primarului comunei Fr6ncesti, conform anexelor nr. 1 9i 2 care fac parte intregrantd din prezenta
hotirdre.

Att.4. - Primarul comunei Fr6ncegti va aduce la indeplinire prezenta hotdrdre prin intermediul
compartimentului Resurse umane, iar secretarul localit5lii va asiguia comunicarea acesteia Instituliei
Prefectului Judetului VSlcea in vederea exercitirii conlrolului de legalitate, primarului,
compartimentului responsabil cu punerea in executare, Agentiei Nalionale a Functionariloi publici gi
aducerea la cunogtint5 public5 prin afigare la sediul consiliului Local .

INITIATOR
PRIMA&

Frincegti, judetul VAlcea
20.05.2021

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARt,W^,J



ROMANIA
JUDETUL vAlcen
coMUNA FRANCE9TT
Nr. 5186 din 20.05.2021

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la: reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Frdncegti,
aprobarea Organigramei gi al Statului de functii

Av6nd in vedere referatul compartimentului Resurse umane, inregistrat sub nr. 5184
din 20.05,202L, precum 9i referatul viceprimarului localit5lii inregistrat cu nr. 5185 din
20.05,202L initiez proiectul de hot5rSre pentru reorganizarea aparatului de specialitate al
primarului comunei Fr6ncegti, aprobarea Organigramei gi al Statului de functii .

In conformitate cu art. t29 alin, 3 lit c) din OUG nr. 57l20Lg privind Codul
administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare , Consiliul local aprob5 infiinlarea,
organizarea gi statul de functii ale aparatul de specialitate al primarului propriu.

Se impune actualizarea organigramei 9i a statului de funclii pentru personalul din
cadrul aparatului propriu al primarului comunei Fr6ncegti motivat de vacantarea funcliei
contractuale de Inspector Sef Serviciu Voluntar pentru Situalii de Urgen!5 9i necesitatea
inilierii procedurilor de concurs pentru acest post.

TotodatS, propun reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei
Fr6ncegti, aprobarea Organigramei gi al Statului de funclii motivat de necesitatea coopt5rii de
personal, 9i anume infiinlarea celui de-al doilea post de consilier personal al primarului, dup6
cum urmeazS:

1) se transform5 funclia public5 de auditor, clasa I, gradul profesional principal din
cadrul Compartimentului Audit, post vacant, in consilier, grad profesional I - personal
contractual in cadrul Cabinetului Primarului.

2) se desfiinleaz5 compartimentul Audit din cadrul aparatul de specialitate al primarului
comunei Frdncegti.

Date fiind cele mai sus expuse, supun spre aprobarea Consiliului local proiectul inifiat.

PRTMAR,__
Daniel Florin PARASCHIV

?*.;
\'vieta 

- coor,,$i-





JUDETUL VALCEA
coMUNA rnnrucr
RESURSE UMANE
Nr, 5185 din 20.05.2021

Aprobat primar,
Paraschiv Daniel Florin

,

REFERAT

cu modific5rile 9i complet6rile ulterioire , Consiliul local aprob5 infiindi&l-q8lnizarea
gi statul de functii ale aparatul de specialitate al primarului propriu.

Propun actualizarea organigramei 9i a statului de funclii pentru personalul din
cadrul aparatului propriu al primarului comunei FrAncegti motivat de necesitatea
coopt5rii de personal, 9i anume Infiinlarea celui de-al doilea post de consilier personal al

primarului, dupE cum urmeazH:

1) se transform5 funclia public5 de auditor, clasa I, gradul profesional principal din

cadrul Compaftimentului Audit, post vacant, in consilier, grad profesional I - personal

contractual in cadrul Cabinetului Primarului.

2) se desfiinleaz5 compaftimentul Audit din cadrul aparatul de specialitate al

primarului comunei FrSncegti.
Fa!5 de cele expuse anterior, vH rog si analizali 9i sd dispuneli in sensul inilierii

proiectului de hot6r6re pentru supunerea spre dezbatere 9i aprobare de cdtre Consiliul local

Frdncegti, 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.

Viceprimar,

9TI

Dumitru- Flavius Cioboat5



V
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JUDETUL VALCEA

coMUNA rnnrucrgrt
RESURSE UMANE
Nr. 5184 din 20.05.2021

Aprobat
Paraschiv

RIA t

REFERAT

Prin dispozitia nr. 162 din 18.05.2021, a incetat de drept rapoftul de muhc5 al

domnului Cerneanu Ilie Renatu din funclia contractual6 de Inspector Sef Serviciu

Voluntar pentru Situalii de Urgen!5.
Ca atare, odat5 cu actualizarea organigramei 9i a statului de fun$ii al aparatului de

psecialitate al primarului comunei Frdncegti se va constata si vacantarea acestei funclii
pentru a putea fi demarcate procedurile necesare unui concurs.

FatE de cele expuse anterior, vE rog sd analizali 9i sd dispuneli in sensul inilierii

proiectului de hot5r6re pentru supunerea spre dezbatere 9i aprobare de c5tre Consiliul local

Fr6ncegti, 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 Fr6ncesti.

prtrnar/
raniel Florin

Resurse
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PRIMARIA COMTNEI FRANCESTI

- FRANCESTI ::
Tel : 0 2 5 0 /7 6 2 6 0 I ; Fax : 0 2 5 0 /7 6 2 7 5 5, e-mail :fr anc e s tiprimaria@yahoo. c om

Afigat a2i,20.05,2021, ora t2,00, nr. 5187
la sediul primiriei comunei Fr6ncesti

ANUNT

in conformitate cu art.. 7 din Legea nr 5212003 privind transparenla decizionalS in
administralia publicS, republicatS, aducem la cunogtintH publici intenlia de supunere spre

aprobare Consiliului Local al comunei FrAncesti a Proiectului de hot5r6re privind

reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Fr6ncegti, aprobarea

Organigramei gi al Statului de functii .

Cet5lenii interesali pot consulta proiectul de hot5r6re la sediul PrimHriei pot face
propuneri, sugestii sau recomandHri pe marginea acestuia pAnH la data de 28 mai 202L.

Informalii suplimentare pot fi oblinute de la domnigoara Dumitragcu Maria Lavinia,

secretar general Comuna Fr6ncesti.

Primar,

H-rN
Yrrr..,

Secre,tar General,
NIA





PRIMARIA COMLINEI FRANCE STI

= FRANCESTI ::
Tel : 0 2 5 0/7 6 2 6 0 I ; Fax : 0 2 5 0/7 6 2 7 5 5 e-mail :franc es tiprimaria@yahoo. c om

Nr. 5188/20.05.2021

PROCES VERBAL

Incheiat ast5zi 20 mai 202L de c5tre primarul comunei Fr6ncegti, Paraschiv Daniel

Florin 9i secretar general Dumitragcu Maria Lavinia cu ocazia afig5rii anunlului nr. 5187 din

20.05.2021 pentru aducerea la cunogtin!5 publicH a Proiectului de hotSr6re privind :

reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Fr6ncegti, aprobarea

Organigramei gi al Statului de functii.

Locul de afigare : avizier Consiliului local FrAncesti si Site -ul Prim5riei comunei

Fr6ncegti.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57l20tg privind Codul administrativ, cu

modific5rile 9i complet5rile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr. 5212003 privind

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

Primar ,
DANIEL FLORIMARASCHIV





ROMANIA

JUDETUL vAlcee
A

APROBAT

PRIMA&coMUNA FRANCE$TT

Nr, 5236/ 2L.O5.2OZL

Rapoft de specialitate

specialitate al primarului comunei Fr6ncegti, aprobarea Organigramei gi al
Statului de funcgii

Proiectul de hot5r6re respect6 prevederile art,129 alin.(2) lit,a) 9i alin.(3) lit.c), art.

546 lit. k) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, republicatS, cu modific5rile 9i

completSrile ulterioare;

Aft.129 alin.(2) lit.a) 9i alin.(3) lit.a) reglementeaz5 atribulia consiliului local
privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea

si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de

interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local, sens in care

aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul
de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes
local, reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum

si infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea de societati de interes local si statul de

functii al acestora.

Av6nd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hotSr6re
pe care il supunem aprob5rii Consiliului Local al comunei Frincegti.

Secretar General,

lr Maria

PARASCHIV Danieil -

'"4(cr.t.coY
La Proiectul de hot6r6re cu privire la reorganizarea aparatul(ii de
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PRIMAzuA COMUNEI FRANCESTI

_ F-RANCESTI ::
Tel ; 0 2 5 0/7 6 2 6 0 1 ; Fax ; 0 2 5 0 /7 6 2 7 5 5 e-mail.:franc es t iprimaria@yahoo. c om

Nr. 5237 din 21.05.2021

RAPORT

Privind avizarea legalititii proiectului de hotir6re conform art.243 din O.U.G.

nr. 57 I 2OL9 privind Codul Administrativ

'A Proiectul de hotirfire privind ,,reorganizarea aparatului de
specialitate al primarului comunei FrSncegti, aprobarea Organigramei 9i al

Statului de functii "

Competenla

Potrivit prevederilor aft. 139 alin. (3) lit, a) 9i art,196 alin,(l) lit.a) din OUG nr. 57l20tg privind Codul

administrativ aprobarea proiectului de hotHr6re este de competenla consiliului local.

Dreptul material art.129 alin.(2) lit.a) 9i alin.(3) lit.c), art. 546 lit. k) din OUG nr.57120t9 privind

Codul administrativ, republicatS, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare; Legea nr. 5212003 privind

transpa renta decizionalS.

Vot: Pentru adoptarea hotHr6rii este necesar votul majoritSlii absolute a consilierilor locali in funclie.

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hot5r6re privind ,,reorganizarea

frparatului de specialitate al primarului comunei Fr6ncegti, aprobarea Organigramei gi al Statului de funclii".

Secretar general,

lr,




