
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA DRĂGĂNEȘTI DE VEDE 

 

 

H O T Ă R Â R E  

 

privind : modificarea și actualizarea Anexei 2 la HCL nr. 4 din 09.02.2022 privind 

actualizarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al  

Primarului Comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman 

 

   Primarului Comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman 

 

Consiliul Local al comunei Drăgănești de Vede, întrunit în ședință ordinară în data 

de 16.06.2022, 

Având în vedere :  

 

- referatul de aprobare al inițiatorului, înregistrat sub nr. 2887 /14.06.2022;  

- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Drăgănești de Vede 

înregistrat sub nr. 2888 /14.06.2022; 

- Anexa nr.43 la Ordinul Prefectului – Județul Teleorman nr.202 din 30 martie 2021 

privind numărul maxim de posturi la nivelul U.A.T. Drăgănești de Vede; 

-HCL nr. 4 din 09.02.2022 privind actualizarea Organigramei și Statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman 

           - Dispoziția nr. 158 din 08.06.2022 privind încetarea CIM nr. 2 încheiat în data de 

14.02.2017  între Primăria Comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman și doamna 

Soare Ionela ; 

- prevederile art.III din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri 

financiare cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.1723/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind 

aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu 

publicul; 

- prevederile art.369 lit.b), art.370, art.405, 406 și art.407 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la 

stabilirea structurii de posturi, transformarea posturilor de natură contractuală în funcții 

publice și stabilirea de funcții publice; 

- prevederile art.518 alin.(1) lit.d) și alin.(2) lit.a) și lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

- avizul comisiei/comisiilor de specialitate  pe domeniul de activitate a Consiliului 

Local al comunei Draganesti de Vede, județul Teleorman; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), art.392 alin.(1), art.407 și 409 

alin.(3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 



În temeiul prevederilor art.5 lit.”ee”, art.106 alin.(1), art.129 alin.(1) și (2), art.139 

alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă RĂ Ș T E  :  

 

           Art.1. Se aprobă modificarea și actualizarea Anexei 2 la HCL nr. 4 din 

09.02.2022 privind actualizarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al  Primarului Comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman,conform 

Anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 4 din 09.02.2022 ramân neschimbate. 

Art.3.  Se încredințează Primarul Comunei Drăgănești de Vede prin aparatul de 
specialitate, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei 

Drăgănești de Vede, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului județului 

Teleorman, Primarului comunei Drăgănești de Vede, compartimentelor și persoanelor 

interesate, pentru cunoaștere și punere în aplicare și se afișează la avizierul Primăriei și pe 

pagina proprie de internet . 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

           Marcel  ȘERBAN 

                                                                                   Contrasemneazăpentru legalitate,  

                                                                                              Secretar general al UAT,  

   

                                                                                        Laura-Loredana STEGARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

DRĂGĂNEȘTI DE VEDE, 

Nr. 20/ 16.06.2022  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a) (majoritate simplă) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi 

“pentru”, __--__ voturi ”împotrivă”, __--__ ”abţineri”, din totalul de 11 consilieri în funcţie, din care 11_prezenţi 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGĂNEȘTI DE VEDE 

Tel.fax : 0347404840 

e_mail : primariadraganestidevede@yahoo.com 

P R I M A R  

 

Nr. 2887 /14.06.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind modificarea și actualizarea Anexei 2 la HCL nr. 4 din 09.02.2022 privind 

actualizarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al  

Primarului Comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman 

 
 

 Onorat Consiliu,  

 

 Structura aparatului de specialitate, Statul de funcții ale aparatului de specialitate al 

Primarului  Comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman, a serviciilor și instituțiilor 

subordonate fără personalitate juridică se aprobă de către Consiliul Local al autorității sau 

instituției publice, la propunerea primarului.   

 Ultima modificare adusă Statului de funcții și a Organigramei aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Drăgănești de Vede, a fost aprobată de dvs. prin H.C.L. nr.   din 

09.02.2022. 

 Prin prezentul proiect de hotărâre supun aprobării dvs. 2 modificări intervenite în 

structura aparatului de specialitate pe care îl conduc :  

-vacantarea funcției contractuale de execuție,prin încetarea raportului de serviciu al 

doamnei Soare Ionela – Asistent medical comunitar, începând cu data de 10.06.2022, prin demisie. 



-transformarea funcției publice de excuție, clasa I, grad profesional superior, din aparatul 

de specialitate al primarului Comunei Drăgănești de Vede ,prevazut la nr. crt.11  din Ștatul de 

funcții, în funcție publică de execuție , clasa I, grad profesional debutant, în urma  organizării 

concursului de recrutare privind ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad 

profesional superior, mediatizării ( postării pe site-ul Primariei comunei Drăgănești de Vede, pe 

portalul funcționarilor publici, precum și la avizierul instituției), concurs pentru care a fost depus 

un singur dosar, acesta neîndeplinind condițiile referitoare la vechime, si anume, de 7 ani in 

specialitatea studiilor. 

           În speranța că, prin această transformare privitoare la vechime in specialitatea studiilor, 

tinerii absolvenți ai studiilor superioare, licențiați, dornici sa se afirme și să aplice cunostințele 

însușite pe parcursul studiilor și  sa iși clădească o carieră in administrație publică, iși vor depune 

dosarele la viitorul concurs ce se va organiza în perioada următoare, supun aprobării dvs. proiectul 

de hotărâre în forma inițiată. 

   

 

 

 

P R I M A R, 

Stanciu Marius 

 

 
                                                        R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGĂNEȘTI DE VEDE 

Tel.fax : 0347404840 

e_mail : primariadraganestidevede@yahoo.com 

 

Nr. 2888 /14.06.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind actualizarea și modificarea Anexei 2 la HCL nr. 4 din 09.02.2022 privind 

actualizarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al  

Primarului Comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman 

 

 

 Subsemnata Stegaru Laura-Loredana –Secretar general al Comunei Drăgănești de 

Vede,  

 Având în vedere :  

 

- Proiectul de hotărâre nr. 18 din 07.06.2022 privind actualizarea și modificarea  

Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului  Comunei Drăgănești de 

Vede, județul Teleorman, a serviciilor și instituțiilor subordonate fără personalitate juridică 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Drăgănești de Vede, înregistrat sub 

nr. 2756 din data de 08.06.2022. 

Refer următoarele :   

Ultima modificare adusă Statului de funcții și a Organigramei aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Drăgănești de Vede, a fost aprobată de dvs. prin H.C.L. 

nr.4 din 03.02.2022. 



 Prin prezentul proiect de hotărâre, domnul primar supune aprobării dvs. mai multe 

modificări intervenite în structura aparatului de specialitate pe care îl conduce :  

- vacantarea postului nr.9 din Statul de funcții prin încetarea raportului de serviciu 

al doamnei Soare Ionela – Asistent medical comunitar, începând cu data de 

10.06.2022,urmare a demisiei. 
- transformarea funcției publice de excuție, clasa I, grad profesional superior, din 

aparatul de specialitate al primarului Comunei Drăgănești de Vede ,prevazut la nr. 

crt.11  din Ștatul de funcții, în funcție publică de execuție , clasa I, grad profesional 

debutant, în urma  organizării concursului de recrutare privind ocuparea funcției 

publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, mediatizării ( postării 

pe site-ul Primariei comunei Drăgănești de Vede, pe portalul funcționarilor publici, 

precum și la avizierul instituției), concurs pentru care a fost depus un singur dosar, 

acesta neîndeplinind condițiile referitoare la vechime, si anume, de 7 ani in 

specialitatea studiilor. 

 

 

 

Secretar general al comunei Drăgănești de Vede,  

                                                       Stegaru Laura-Loredana 


