
JUDETUL ARGES                                                                
CONSILIUL LOCAL STALPENI                                                        
                                           

HOTARAREA  Nr._____/27.04.2022 
privind  aprobarea  modificarii organigramei si a statului de  functii  pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Stalpeni, precum și stabilirea salariului de baza a dlui Dumitrescu 
Cristian,referent IA din aparatul de specialitate al primarului 
 
Consiliul Local al Comunei Stalpeni, judeţul Argeș, întrunit în ședinţă, publică astăzi,27.04.2022; 
            Analizând Referatul de aprobare nr.2609/15.04.2022 al  primarului comunei Stalpeni; 
            Raportul  de specialitate  inregistrat sub nr.2617 /15.04.2022 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 privind Codul Administrativ,din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ,  HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011(*actualizată*) pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice; 
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
 HCL nr.17/24.04.2022 al Consiliului local Stâlpeni privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcţii 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 funcţii  pentru  aparatul  de 
specialitate al primarului comunei Stalpeni, judetul  Arges (HCL nr.17/24.04.2022),astfel: 
-Postul contractual de referent I din cadrul Compartimentului situatii de urgenta si gospodărire 
comunală se  transformă în  referent IA ca urmare a promovării examenului de promovare în functie 
susţinut la data 31.03.2022 de dl Dumitrescu Cristian ; 
     Art.2.Se stabilește salariul brut pentru dl.Dumitrescu Cristian -refgerent IA , gradaţia 5 la nivelul 
de 4831  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. 
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