
 

 

 

HOTĂRÂRE 

Privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Dor Mărunt  

 

Consiliul Local Dor Mărunt , judetul Calarasi intrunit in sedinta ordinară la data de 13.11.2020 

  

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare al Primarului comunei Dor Marunt  inregistrat la nr. 327/03.11.2020; 

• Raportul compartimentului Resurse umane, inregistrat la nr. 328/03.11.2020; 

• HCL nr. 36/2020 privind aprobarea organigramei si a statului  de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Dor Mărunt pentru anul 2020; 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 131/13.11.2020; 

• HCL nr. 60/03.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință; 

• Adresa nr. 2931/20.05.2020 a Institutiei Prefectului-Judetul Calarasi, prin care se comunica numarul maxim de posturi 

la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dor Marunt pentru anul 2020; 

• Prevederile art. 370, art. 391, art. 405, art. 407,art. 408, art. 409, art. 518 alin.(1) si alin. (2), precum si ale art.610, art. 611 

alin.(1) si alin.(2), art. 3 din Anexa nr. 1, punctul II al  Anexei 5  din O.U.G.. 57/2019 privind Codul administrativ; 

      În temeiul prevederilor  art. 129 alin.(2) lit.a), alin. (3) lit. c), precum si ale art. 139 coroborat cu art. 196 alin.(1) lit a) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1 –Se  aproba modificarea Organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Dor Marunt,  

prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta hotarare, astfel: 

a) Compartimentul Consilier Primar se reorganizeaza si  se denumeste - Compartimentul Cabinet Primar; 

b) Compartimentul Personal Deservire se reorganizeaza si  se denumeste - Compartimentul 

Administrativ, Gospodarire Comunala; 

c) Functia publica de executie vacanta  de referent, clasa III, grad profesional principal din cadrul Biroului 

Econimic si Investitii se transforma in functia publica de executie de consilier debutant; 

d) Se desfiinteaza functia publica de executie vacanta  de inspector clasa I, grad professional superior din 

cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta;  

e) In cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta se infiinteaza functia de consilier debutant- personal 

contractual;  

f) Se desfiinteaza functia contractuala vacanta -muncitor calificat I din cadrul Compartimentul 

Administrativ, Gospodarire Comunala ; 

g) In cadrul Compartimentul Administrativ, Gospodarire Comunala se infiinteaza functia de consilier 

debutant- personal contractual. 

Art. 2 –Se aproba Statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Dor Marunt, prevazut 

in anexa nr. 2 la prezenta hotarare 

Art.3 -Incepând cu data prezentei hotarari işi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. 

Art.4. La data intrarii in vigoarea a prezentei hotarari işi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi 

contrare. 

Art.5-Prezenta hotarare se poate contesta de cei interesati la instanta competenta, in termenul prevazut de 

lege. 

Art.6.-Primarul va duce la indeplinire prezenta hotarare.Secretarul comunei va comunica celor interesati. 

 

.  
                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                                    Ion SIMION    

                                                                         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL 

                Constantin Alecsandru  VĂTAFU       

L.S. 

                                                                            

Nr. 71 

 Dor Mărunt,  13 noiembrie 2020 

 

Adoptată cu un număr de 9 voturi ”pentru” din totalul de 10 consilieri prezenți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


