
JUDETUL ARGES                                                                
CONSILIUL LOCAL STALPENI                                                        
                                           

PROIECT DE HOTARARE NR. 43/18.05.2022 
Privind aprobarea  modificarii organigramei si a statului de  functii  pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Stalpeni si stabilirea unor salarii de baza 
                                                                                                
   

Consiliul Local al Comunei Stalpeni, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă ordinară, publică 
astăzi ,26.05.2022; 
 Analizând Referatul de aprobare nr.3336/13.05.2022 al  primarului comunei Stalpeni; 
            Raportul  de specialitate  inregistrat sub nr.3342/13.05.2022 cu privire la aprobarea  
organigramei  si a structurii functiilor publice; 
 Având in vedere : 

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate  din cadrul consiliului local ;  
      -Art.158,art.544 alin.(1),lit.h,art.545 alin.(1),(2),art.546 lit.k şi art.547 alin.(1),(2) 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.32/27.04.2022 al Consiliului local Stâlpeni privind aprobarea modificării 
organigramei şi 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,conform Anexei 1 – organigrama şi 
Anexei 2- Stat de funcţii, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

-Funcţia publică de inspector  grad debutant se transformă în functia publica de inspector 
grad asistent,compartiment contabilitate,taxe si impozite ca urmare a efectuarii perioadei 
de stagiu ; 
- Cabinetul primarului se constituie drept compartiment  distinct care cuprinde un post 
de consilier personal al primarului comunei Stalpeni. 

         Art.2.(a)Se stabileşte salariul de baza lunar  pentru dna. Carstei Alice Filofteia,inspector 
grad asistent, gradaţia 1 la nivelul de 5400 lei. 
        (b) Se stabileşte salariul de baza lunar  pentru postul consilier personal(vacant),studii 
superioare ,echivalent cu functia de inspector grad II, gradaţia 1 la nivelul de 5400 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 şi 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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