
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                                  
CONSILIUL LOCAL                

             
          

HOTARARE  nr. 101 / 2019 

pentru modificarea organigramei si a statului de functii apartinand Primariei  
Municipiului Curtea de Arges conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges. 
 Avand in vedere: 

-Referatul de aprobare intocmit de Primarul Municipiului Curtea de Arges si inregistrat sub nr. 25101 / 

2.09.2019; 
-Raportul de specialitate  nr. 25157 / 3.09.2019; 

-Prevederile art. 507 alin. 6, 562, 610 alin. 1 si 2, precum si ale art. 611 alin. 1 si 2 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

-Dispozitiile art. 41 alin. 1 si alin. 3 lit. c din Codul Muncii;; 

-Avizul Comisiei juridice.  
In temeiul  art. 139 alin 1, 2, 3  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

 
hotaraste: 

 
Articol unic: Se aprobă modificarea organigramei si a statului de functii apartinand Primariei 

Municipiului Curtea de Arges pentru anul 2019, conform anexelor 1 si 2, cu urmatoarele modificari fata de cele 

existente: 
1. Se stabileste functia publica specifica de secretar general al Municipiului Curtea de 

Arges, prin transformarea functiei publice generale de secretar al Municipiului Curtea de Arges. 
2. Se stabilesc functiile publice de executie de consilier achizitii publice prin schimbarea 

denumirii functiilor publice de executie care au in atributiile postului activitati de achizitie publica mai mult de 

50%, dupa cum urmeaza: 
 2.1. -se schimba denumirea functiei publice de executie de inspector/I/superior/5-

compartiment achizitii publice, ocupata de domnul Burlacu Eduard, in functia publica de executie de consilier 
achizitii publice/I/superior/5-compartiment achizitii publice. 

 2.2. -se schimba denumirea functiei publice de executie de inspector/I/asistent/4-

compartiment achizitii publice, ocupata de doamna Popescu Florina, in functia publica de executie de consilier 
achizitii publice/I/asistent/4-compartiment achizitii publice. 

3. Se infiinteaza, in subordinea secretarului general al municipiului, Compartimentul monitorizare 
proceduri administrative. 

4. Se muta definitiv, prin repartizarea postului, domnul Budan Calin, avand functia contractuala de 
consilier juridic/S/gradul I, din cadrul aparatului permanent al Consiliului Local, in cadrul 

Compartimentului monitorizare proceduri administrative. 

5. Se desfiinteaza functia contractuala vacanta de executie de consilier/S/II din cadrul aparatului 
permanent al consiliului local. 

6. Se desfiinteaza structura-aparat permanent al consiliului local. 
7. Se preiau in cadrul aparatului de specialitate al primarului, din subordinea consiliului local, ca 

structuri fara personalitate juridica, urmatoarele servicii: 

 7.1. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Curtea de Arges. 
 7.2. Serviciul de Asistenta Medicala Curtea de Arges. 
 

     Contrasemnează 

   Președinte de ședință                                                          Secretar  municipiu 

                RĂDUȚU-BABEȚ ANA                                                               CHIRCA RADU 
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