
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                            
CONSILIUL LOCAL      
                    
                  

HOTARARE  nr.  48 / 2018 
privind aprobarea organigramelor si a statelor de functii pentru anul 2018 la 

aparatul de specialitate al primarului, la aparatul permanent al consiliului local si 
la serviciile publice fara personalitate juridica 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges; 

 Avand in vedere: 
 -Referatul Biroului resurse umane  nr. 4319 / 14.02.2018;  
 -Prevederile art. 107 alin. 1 lit. a  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor 
publici; 
 -Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 7719/2018; 
   -Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative; 

-Avizul Comisiei juridice si al Comisiei economice; 
 In temeiul art. 36 alin. 3 lit. b coroborat cu art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001  
  
 

hotaraste : 
 
 

  Art. 1: Se aproba infiintarea Serviciului juridic, contencios si agricol in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
 Art. 2:  Se aproba infiintarea functiei publice de conducere de sef serviciu juridic, contencios 
si agricol. 
 Art. 3: Se aproba preluarea in cadrul noii structuri a compartimentului juridic compus din 
doua posturi de executie de consilier juridic superior si a compartimentului agricol compus din cinci 
posturi, functii publice de executie. 
 Functionarii publici de la cele doua compartimente isi vor pastra atributiile si vor fi numiti 
prin dispozitie in noua structura. 
 Art. 4: Se aproba Organigrama pentru anul 2018 la aparatul de specialitate al primarului, la 
aparatul permanent al consiliului local si la serviciile publice fara personalitate juridica conform 
anexei nr. 1. 
 Art. 5: Se aproba Statul functiilor publice si contractuale la aparatul de specialitate al 
primarului prevazut cu un numar de 75 de posturi conform anexei nr. 2. 
 Art. 6: Se aproba Statul de functii al aparatului permanent al consiliului local prevazut cu un 
post conform anexei nr. 3. 
 Art. 7: Se aproba Statul functiilor contractuale la Serviciul Voluntar pentru Situatii de 
Urgenta prevazut cu un post conform anexei nr. 4. 

Art. 8: Se aproba Statul functiilor contractuale la Serviciul de Asistenta Medicala prevazut cu 
17 posturi conform anexei nr. 5. 

  
  Contrasemneaza 

   Presedinte de sedinta                                               Secretar Municipiu 
                   DICU MARIA                                                        CHIRCA RADU 
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