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LEGISLATURA A VIII-A        

HOTĂRÂREA NR.40 
PRIVITOR LA: aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti 
  

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 20.05.2022, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 
13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr.31/28.04.2022  a Consiliului Local  a fost 
ales ca preşedinte de şedinţă, doamna Chelcea Nadia-Andreea,pentru 
perioada mai-iulie 2022;  

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr3717/09.05.2022 si  
Raportul  de  resort   al Compartimentului Achizitii publice şi resurse umane   
prin care propune  aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti în sensul 
transformării functiei publice de executie de consilier achiziţii publice,clasa 
I,grad profesional principal,în consilier achiziţii publice,clasa I,grad profesional 
superior în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice și Resurse Umane și 
transformării   funcției publice de execuție de referent, clasa III, gradul 
profesional superior, în consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Asistenta Socială,ambele  din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Stoenesti ,ca urmare a susținerii și promovării   
examenelor pentru promovarea în grad profesional superior celui detinut și a 
promovării în clasa superioara celei detinute,în prezent,din data de 
02.05.2022;  

Văzând adresa nr.3358/18.03.2022 ,inregistrata la sediul Primariei 
comunei Stoenești sub nr.2453/23.03.2022, prin care Instituţia Prefectului 
judeţului Vâlcea comunică  numărul maxim de 25 de posturi pentru aparatul 
de specialitate şi pentru instituţiile din subordinea consiliului local; 

Ținând cont de  avizul înregistrat la nr.26222/2019 prin care Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici avizează favorabil stabilirea funcţiilor publice 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, judeţul 
Vâlcea; 



 

 
 
 
 

2 
 
 

        

                     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI 

 

COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625 

JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; 
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro; 

web site: www.primaria-stoenesti.ro 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care 
se propune admiterea proiectului de hotărâre; 

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr.4062/20.05.2022  întocmit de secretarul general al  comunei 
Stoeneşti ; 

 În conformitate cu prevederile  art.129, alin.2, lit.(a) şi alin.3, lit.(c)  și 
art.407 din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu  cele ale art.III , art.VI şi pct. 5 la 
anexa din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, cu modificările şi  completările ulterioare; 

În baza art. 129,alin.2,lit.(d) și alin.7,lit.(h),art.139, alin.1 şi 
art.196.alin.1,lit.(a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificările și completările ulterioare, cu 13 voturi pentru , adoptă 
următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 

Art.1- Se aproba modificarea  organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, urmare a susținerii 
și promovării   examenelor pentru promovarea în grad profesional superior 
celui detinut și a promovării în clasa superioara celei detinute,în prezent după 
cum urmează: 

- Se transformă  funcția publică de execuție de consilier achiziții 
publice,clasa I,grad profesional principal,în consilier achiziții 
publice,clasa I,grad profesional superior în cadrul Compartimentului 
Achiziții Publice și Resurse Umane,din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Stoenești; 

- Se transformă  funcția publică de execuție de referent,clasa III,grad 
profesional superior, în consilier,clasa I,grad profesional asistent  în 
cadrul Compartimentului Asistență socială,din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Stoenești; 

Art.2- Se aprobă organigrama şi statul de funcții ale aparatului de 
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specialitate al primarului comunei Stoeneşti , ale serviciilor şi instituţiilor din 
subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti, conform anexelor nr.1-2, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează 
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești 
nr.9/08.02.2022 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Stoeneşti, ale serviciilor şi 
instituţiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Stoeneşti. 

Art.4 -Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi 
Compartimentului Achizitii Publice şi resurse umane,iar secretarului general al  
comunei, va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – 
judeţul Vâlcea, în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei Stoeneşti,  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,  
compartimentului responsabil cu punerea în executare  şi aducerea la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de 
internet www.primaria-stoenesti.ro. 
    
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
   Nadia-Andreea CHELCEA         Contrasemnează pentru legalitate 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                             Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, 20 mai  2022 


