
JUDETUL ARGES                                                                
CONSILIUL LOCAL STALPENI                                                        
                                           
 

PROIECT DE HOTARARE NR. 82/15.12.2021 
Privind aprobarea  modificarii organigramei si a statului de  functii  pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Stalpeni, prcum și stabilirea 

salariului de baza a muncitorului calificat din aparatul de specialitate al primarului 
                                                                                                
   

Consiliul Local al Comunei Stalpeni, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă, publică astăzi 
,20.12.2021; 
 
 Analizând Referatul de aprobare nr.8672/15.12.2021 al  primarului comunei 
Stalpeni; 
            Raportul  de specialitate  inregistrat sub nr.8679 /15.12.2021 cu privire la 
aprobarea  organigramei  si a structurii functiilor publice; 
 Având in vedere : 

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate  din cadrul consiliului local ;  
      -Art.538  și 597 alin.(2) lit. f privind Codul Administrativ,din ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 HCL nr.29/19.04.2021 al Consiliului local Stâlpeni privind aprobarea organigramei 
și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Stâlpeni. 
         În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.(a) si art.196 alin 1,lit.( a) din OUG nr.57/ 03 
iulie 2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O  T Ă  R  A  Ş T  E : 
 
     Art.1.Se aproba  modificarea organigramei si a statului de funcții  pentru  aparatul  
de specialitate al primarului comunei Stalpeni, judetul  Arges conform Anexei 1 – 
organigrama și Anexei 2- Stat de funcții, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, 
astfel: 

- Postul contractual de muncitor necalificat din cadrul Compartimentului 
situatii de urgenta si gospodărire comunală se  transformă în  muncitor calificat IV ca 
urmare a promovării in functie,conform examenului de promovare susținut la data 
03.12.2021 de dl Stanciu Dumitru; 

     Art.2.Se stabilește salariul pentru dl.Stanciu Dumitru-muncitor calificat , gradația 
5 la nivelul de 4000 lei. 

 Art.3. Compartimentele :resurse umane si contabilitate,taxe si impozite vor  duce 
la  indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari care va fi afisata la sediul primăriei 
si comunicata Institutiei Prefectului – Judetul  Arges  prin grija secretarului comunei 
și va fi publicată în Monitorul oficial local la adresa de web 
https://www.cjarges.ro/en/web/stalpeni/monitorul-oficial-local 

 INIȚIATOR,   
              Primar,                                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE                   
    ȘERBĂNOIU GABI                                                    secretar general, 
                                                                             Dinculescu Marius Florinel 


