
JUDETUL VALCEA 

COMUNA FRÂNCESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

                                              PROIECT DE HOTARARE 

 

 

        Privitor la modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Frâncesti si serviciilor subordonate Consiliului 

local Frâncesti, judetul Vâlcea 

 

         Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, intrunit in sedinta 

extraordinara in data de 14 iunie  2022, la care participă un numar de __ consilieri 

din totalul de 15 in functie ; 

         Avand in vedere : 

- Prevederile  HCL nr. 38/2022 domnul consilier  Andreica Constantin  este  

ales presedinte de sedinta pentru o perioada de trei luni; 

Tinând cont de  : 

     -Referatul de aprobare si proiectul de hotarare intocmit de catre  domnul 

Paraschiv Daniel Florin, primarul comunei  Frincesti  cu  privire  modificarea 

organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Frâncesti si serviciilor subordonate Consiliului local Frâncesti, judetul 

Vâlcea , inregistrat sub numarul 5190/  25.05. 2022 ; 

      - Raportul compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului prin care se propune modificarea organigramei si statului de functii al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Frâncesti si serviciilor subordonate 

Consiliului local Frâncesti, judetul Vâlcea , in sensul tranformarii functiei 

contractuale de Inspector I  din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de 

Urgenta, post cu cerinte de studii superioare in post cu studii medii, inregistrat sub 

numarul  5268/30.05.2022 ; 

      - avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local , inregistrate sub 

numarul  ____ din  ___. 2022; 

   -  Nota  de fundamentare cu privire la  necesitatea  aprobarii  proiectului de 

hotarare, inregistrată sub numarul 5188 din 25.05.2022 

   _Procesul verbal inregistrat sub numarul 5371/ 02.06.2022 privind respectarea 

prevederilor Legii  nr. 52/2003 privind transparenta  decizională in administratie 

    Raportul de legaliate al secretarului general al comunei inregistrat sub numarul 

____/2022 

    - prevederile art. 1, art.2 alin(1), art. 3 alin(1) si alin(4), art.6, art.7 si art. 11 din 

Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare;  



   - pevederile Cap. VIII- Contractul individual de muncă cu timp partial din Legea 

nr. 53/2003, prevederile art. 164 alin(1) din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile  art.1  alin.(1)  din Hotararea nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului 

de baza minim brut pe tară garantat in plată, incepand cu 01.01.2022;  

 În conformitate cu prevederile art.5 lit.g), q), y), f), art.129 alin.(2) lit.a) și 

alin.(3) lit.a), art. 130, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

coroborate cu cele ale Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul  art.139, alin.(1) coroborat art.196, alin.(1), lit.a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu  13 voturi ”pentru ”, adoptă următoarea 

 

                                                         HOTARARE : 

 

         Art.1. - Se  aprobă modificarea organigramei si statului de functii al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Frâncesti si serviciilor subordonate 

Consiliului local Frâncesti, judetul Vâlcea, conform anexelor nr.1 si 2 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art.2.  Se aprobă  tranformarea functiei contractuale de Inspector I  din cadrul 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, din post cu cerinte de studii 

superioare in post cu cerinte de studii medii  

      Art.3 – Cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea 

Hotararea Consiliului local Frâncesti nr. 11 /2022. 

      Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul comunei 

Frâncesti 

        Art.5. –Secretarul general al  comunei va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina proprie de internet  si o 

va comunica : 

  - Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea în vederea exercitării controlului de 

legalitate,       

  - Primarului comunei  Frâncesti                       

                                                                           Frâncesti : 03.06.2022 

 

       INITIATOR PROIECT,                                      Avizat pentru legalitate, 

               PRIMAR                                                      Secretar general uat 

 PARASCHIV DANIEL FLORIN                           Lazăr Elena Gabriela 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

COMUNA FRÂNCESTI 

Nr. _____ din  __05.2022 

 

 

 REFERAT DE APROBARE 

 

La proiectul de hotărâre privind  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului comunei Frâncesti și  a serviciilor  din 

subordinea Consiliului Local Frâncesti, jud.Vâlcea pentru anul 2022 

 

                     

     Avand in vedere  Referatul intocmit de catre compartimentul de resurse umane 

din cadrul Primariei Frâncesti prin care se propune aprobarea organigramei și a 

statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Frâncesti și  

a serviciilor  din subordinea Consiliului Local Frâncesti, jud.Vâlcea pentru anul 

2022. 

    Se arata ca in anul  2022, in  cadrul Primariei comunei Frâncesti isi desfasoara 

activitatea un numar de 21 persoane ,  dupa cum urmeaza  : 

- alesi locali  cu functii de conducere – primarul si viceprimarul  localitatii 

-functionari publici  un numar de 16 din care: 1 functie   specifica de conducere- 

secretar general u.a.t, 12 functii ocupate si 4 functii vacante. 

  -exista un numar de 4 functii publice vacante 

-functii contractuale – 11 din care : ocupate 7,  vacante 4 

    In subordinea  Consiliului local Frâncesti se afla Serviciul public pentru Situatii 

de Urgenta  - pentru care exista un post de inspector functie contractuală- post 

vacant,  Biblioteca Publica Locală Frâncesti- un post bibliotecar ocupat.  

    Totodata,  conform Legii nr. 448/ 2006,   in prezent sunt incadrati cu contract de 

munca conform Legii nr. 53/ 2003, Codul muncii, cu modificarile si completarile 

ulterioare un numar de 22 asistenti personali pentru persoane cu handicap,  

existând un numar de 3 posturi vacante. 

     Mentionam ca in  Organigrama primariei si Statul de functii  sunt evidentiate ca 

functii vacante  atat functiile publice cat si functiile  contractuale. 

  - Avându-se în  vedere prevederile art.21, art,.22, art,. 23, alin. (1), alin. (2), lit. 

a), lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,   

prevederile art. XVI alin 2 din Legea nr. 161/2003 cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi art VI din OUG. 63/2010 pentru modificarea şi completarea  

 



 

Legii 273/2006 , privind  finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare; 

- prevederile art.3 din Ordinul 63/2014 privind revizuirea mediei numărului de 

locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

63/2010 pentru modificarea şi completarea  Legii nr.273/2006 privind  finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri ,  prevederile art. 129 alin 

(3), lit.c) si e), art.130,art.370, art.242alin(1), art.382, art.390 alin(2), art. 391 

alin(1) din Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propune  spre analiză , 

avizare si aprobare proiectul de hotarare. 

       Mentionam ca prin proiectul de hotarare, se propune efectuarea de   modificari  

la Statul de functii,  avand in  vedere Dispozitia nr. 217/2022 privind numirea 

doamnei Lazar Elena Gabriela in functia de secretar general al comunei 

Frâncesti,cat si  solicitarea compartimentului resurse umane de transformarea 

functiei publice de inspector I studii superioare  in inspector studii medii. 

    Fată de cele prezentate se propune analizarea si avizarea proiectului de hotarare 

in forma prezentată. 

 

 

 

Primar, 

                                     PARASCHIV DANIEL  FLORIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

COMUNA FRÂNCESTI 

NR. _____ din _______2022 

 

 

                                     NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

                          Privind  modificarea Statului de functii , Compartiment Situatii de          

Urgenta, prin transformare functie inspector I studii superioare in inspector studii 

medii 

 

      Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta francesti a fost infiintat la nivel 

de localitate in anul 2005. Ulterior, in anul 2011 a fost reorganizat. 

      In cadrul Compartimentului a fost prevazut un post de Inspector I , studii 

superioare, deoarece domnul Cerneanu Ilie,  care a ocupat aceasta functie  era 

incadrat pe studii superioare. Datorita faptului ca domnul Cerneanu s-a persionat 

pe caz de boală, functia a ramas vacanta. 

       Localitatea Francesti, este o localitate de Gradul I, avand o populatie de peste 

5000 locuitori. Ca intindere, este compusa din 9 sate, respectiv, Francesti care este 

satul de centru, Genuneni, Manailesti, Viisoara, Cosani,Dezrobiti, Surupatele, 

Mosteni si Bălutoaia. 

     Pe drumul Judetean Băbeni- Arnota, comuna se intinde pe o lungime de circa 

13 km, iar pe drumul judetean –Babeni- Pietrari, comuna se intinde pe o lungime 

de 8 km. Datorita faptului ca pe raza localitatii au avut loc tot felul de evenimente: 

incendii, inundatii, aparitia animalelor salbatice ( porci mistreti, ursi) este necesar 

ca o persoana din cadrul aparatului de specialitate sa se ocupe de intocmirea 

documentatiilor  necesare in cazul acestor evenimente. 

      Totodată  persoana  ce urmeaza a fi incadrata  va colabora cu reprezentantii Isu 

Vâlcea pentru intocmirea Planurilor  anuale, la nivel de localitate. 

    Conform referatului intocmit de catre domnul Tacutu Bogdan, inspector resurse 

umane, se propune transformarea postului de inspector studii superioare in 

inspector studii medii, deoarece se doreste  ocuparea acestui post prin concurs. 

Pentru acest post se pot inscrie  cetateni din localitatea Francesti, cat si cetateni din 

alte localitati. 

   Drept pentru care la initierea proiectului de hotarare privind aprobarea 

organigramei si statului de functii sa aveti in vedere cele solicitate. 

     Vă multumesc. 

                                            VICEPRIMAR, 

                                          Cioboata Dumitru - Flavius 



 

ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

COMUNA Frâncesti 

NR……………din 14.06.2022 

 

 

AVIZ DE LEGALITATE 

La proiectul de hotărâre privitor la modificarea organigramei și a statului de funcții 

ale aparatului de specialitate al primarului comunei  Frâncesti și  a serviciilor  din 

subordinea Consiliului Local Frâncesti, jud.Vâlcea 

 

 În conformitate cu prevederile art.243, alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, am procedat la examinarea proiectului de hotărâre 

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului comunei Frâncesti și  a serviciilor  din subordinea 

Consiliului Local Frâncesti jud.Vâlcea, supus dezbaterii şi aprobării Consiliului 

Local al comunei Frâncesti în şedinţa ordinară din luna august 2019, constatând 

următoarele: 

1. potrivit prevederilor art.129 alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, reglementarea prevăzută în proiectul de 

hotărâre este de competența consiliului local; 

 2. proiectul de hotărâre respectă prevederile art.5 lit.g), q), y), ff), art.129 

alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.a), Partea a VI-a, Titlul II, cap.I și II,  art.409, art.539, 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu cele ale Legii 

nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 3. proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată. 

 4. pentru adoptarea hotărârii este necesar votul deschis al majorității simple, 

respectiv  primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor 

prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii cvorumului, 

conform art.139 alin.(1)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 Fata de cele expuse, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind 

modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

primarului comunei Frâncesti și  a serviciilor  din subordinea Consiliului Local  

Frâncesti, jud.Vâlcea. 

Secretar, 

                                                          Lazăr Gabriela 



 

 


