
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES     
CONSILIUL LOCAL                                           

               

    
HOTARARE  nr. 18 / 2019 

pentru aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului  
si serviciilor fara personalitate juridica pentru anul 2019 prin reorganizarea activitatii unor birouri 

si modificarea structurii functiilor publice  
 

 

  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș.  
 Având în vedere: 

 -Referatul Biroului Resurse umane  nr. 2321 / 28.01.2019;     
 -Prevederile art. 36 alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001; 

 -Art. 107 din Legea nr. 188/1989 privind Statutul functionarilor publici; 
 -Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit c din Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea 

actelor normative ; 

 -Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 5457/2019; 
 -Avizul Comisiei juridice; 

 În temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 
 

Hotărăște: 

 
Art. 1:  Se  aproba Organigrama aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor fara personalitate 

jurídica pentru anul 2019 conform anexei nr. 1. 
Art. 2: Se aproba Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2019, prevazut 

cu un numar total de 76 de posturi, conform anexei nr. 2. 
Art. 3: Se aproba Statul de functii al aparatului permanent al consiliului local pentru anul 2019, prevazut 

cu doua posturi, conform anexei nr. 3. 

Art. 4:  Se aproba Statul de functii al Serviciului Voluntar Pentru Situatii de Urgenta pentru anul 2019, 
prevazut cu un post, conform anexei nr. 4. 

Art. 5: Se aproba Statul de functii al Serviciului de Asistenta medicala pentru anul 2019, prevazut cu 17 
posturi, conform anexei nr. 5. 

Art. 6: Se reorganizeaza activitatea  unor birouri și se  modifica structura unor funcții publice, după cum 

urmează: 
1. Reorganizarea biroului investiții, achiziții publice și management de proiect, prin: 

1.1. Desprinderea compartimentului management de proiect, din cadrul biroului 
investiții, achiziții publice și management de proiect.Compartimentul management de proiect va 

trece din subordinea arhitectului șef, în subordinea directă a primarului, fiind prevăzut cu  2(două) funcții 
publice de execuție, ocupate de:doamna Gîlcă Claudia Gabriela-expert/I/superior/5  și doamna Coșa 

Delia-Carmen-inspector/I/superior/5. 

1.2. Redenumirea biroului investiții, achiziții publice și management de proiect, în 
birou investiții și achiziții publice, constituit din două compartimente: 

1.2.1. -compartiment investiții publice, prevăzut cu  4(două) funcții publice de 
execuție, ocupate de: domnul Teodorescu Constantin-inspector/I/superior/5, doamna 

Cristescu Luminița-inspector/I/superior/5, domnul Porceanu Constantin-

referent/III/superior/5, și domnul Gîlcă Alexandru-Ion-inspector/I/superior/5. 
1.2.2. -compartiment achiziții publice, prevăzut cu 2(două) funcții publice de 

execuție, ocupate de:domnul Burlacu Eduard-inspector/I/superior/5 și doamna 
Popescu Florina-inspector/I/asistent/4. 

1.2.3. Redenumirea funcției publice vacante de șef birou investiții, achiziții 

publice și management de proiect, în funcția publică vacantă de șef birou 
investiții și achiziții publice. 

1.2.4. Trecerea biroului investiții și achiziții publice  din subordinea 
arhitectului șef, în subordinea directă a primarului. 

 
2. Reorganizarea Biroului comercial și de administrare a domeniului public și privat, prin 

defalcarea sa în compartimente distincte, după cum urmează: 

2.1. compartiment comercial-prevăzut cu o funcție publică generală de execuție de 
consilier/I/superior/5. 

2.2. compartiment administrare a domeniului public și privat-prevăzut cu 2 (două) funcții 
publice generale de execuție de inspector/I/superior/5, o funcție contractuală de execuție de 



îngrijitor-clădiri/M/G/5, o funcția contractuală de muncitor calificat, treapta 
I,/M/G/gradația 5, și o funcție contractuală de administrator-tr.I/M/. 

2.3. conducerea Biroului comercial și de administrare a domeniului public și privat, astfel 
compartimentat va fi asigurată de un șef de birou, gradul II. 

2.4. Numiri în cadrul Biroului comercial și de administrare a domeniului public și 

privat: 
a) doamna Ciorbaru Adriana își păstrează funcția publică de conducere de șef 

birou, gradul II- birou comercial și de administrare a domeniului public și 
privat. 

b) numirea domnului Marin Marin,  din funcția publică de execuție de 
consilier/I/superior/5- birou comercial și de administrare a domeniului public 

și privat,  în funcția publică de execuție de consilier/I/superior/5- compartiment 

comercial, în temeiul art.100, alin.(1), lit.c) din Legea nr.188/1999 rep.2 
c) -numirea doamnei Uță Mihaela,  din funcția publică de execuție de 

inspector/I/superior/5- birou comercial și de administrare a domeniului public și privat,  în 
funcția publică de execuție de inspector/I/superior/5- compartiment 

administrare a domeniului public și privat, în temeiul art.100, alin.(1), lit.c) din 

Legea nr.188/1999 rep.2 
d) -numirea doamnei Preda Floarea, din funcția publică de execuție de 

inspector/I/superior/5- birou comercial și de administrare a domeniului public și privat,  în 
funcția publică de execuție de inspector/I/superior/5-compartiment 

administrare a domeniului public și privat, în temeiul art.100, alin.(1), lit.c) din 
Legea nr.188/1999 rep.2 

e) -numirea doamnei Datcu Florentina-Diana, din funcția contractuală de îngrijitor-

clădiri/M/G/5- birou comercial și de administrare a domeniului public și privat,  în funcția 
contractuală de îngrijitor-clădiri/M/G/5- compartiment  administrare a domeniului public 

și privat, în temeiul art.40, alin.(1), lit.a) din Codul muncii. 
f) -numirea domnului Uță Constantin, din funcția contractuală de muncitor calificat, 

treapta I,/M/G/gradația 5- birou comercial și de administrare a domeniului public și 

privat,  în funcția contractuală de muncitor calificat, treapta I,/M/G/gradația 5- 
compartiment administrare a domeniului public și privat, în temeiul art.40, alin.(1), lit.a) 

din Codul muncii. 
g) -mutarea domnului Neacșu Alexandru, având funcția contractuală de 

administrator/tr.I/M/, în cadrul compartimentului administrativ, prin repartizarea postului, 

în cadrul compartimentului administrare a domeniului public și privat în temeiul art.40, 
alin.(1), lit.a) din Codul muncii. 

 
3. Reorganizarea Biroului resurse umane/relații cu publicul/protecție civilă/arhivă, prin: 

3.1. Defalcarea sa în compartimente distincte.  
3.2. Desprinderea din cadrul său a compartimentului protecție civilă. 

3.3. Reînființarea în cadrul biroului a compartimentului registratură-prevăzut cu un post 

contractual de referent (M)/IA 
3.4. Redenumirea Biroului resurse umane/relații cu publicul/protecție civilă/arhivă sub o nouă 

titulatură - Biroul resurse umane/relații cu publicul/registratură/arhivă. 
3.5. Compartimentele componente ale  Biroului resurse umane/relații cu  

publicul/registratură/arhivă: 

3.5.1. compartiment resurse umane-prevăzut cu o funcție publică generală de 
execuție de consilier/I/superior/5; 

3.5.2. compartiment relații cu publicul -prevăzut cu 2 (două) funcții publice generale 
de execuție:consilier/I/superior/5 și consilier/I/asistent/5; 

3.5.3. compartiment registratură-prevăzut cu o funcție contractuală vacantă de 
referent/M/IA; 

3.5.4. compartiment arhivă-prevăzut cu o funcție contractuală de arhivar. 

3.5.5. conducerea Biroul resurse umane/relații cu publicul/registratură/arhivă, astfel 
compartimentat și redenumit, va fi asigurată de o funcție publică de conducere de șef 

birou,gradul II. 
3.6.  Numiri în cadrul Biroul resurse umane/relații cu publicul/registratură/arhivă: 

a) numirea domnului Savu Dorinel, din funcția publică de conducere de șef birou, 

gradul II-birou resurse umane/relații cu publicul/protecție civilă/arhivă, în funcția publică 
de conducere de șef birou, gradul II-biroul resurse umane/relații cu 

publicul/registratură/arhivă, în temeiul art.100, alin.(1), lit.c) din Legea 
nr.188/1999 rep.2. 



b) numirea domnului Moise Daniel din funcția de inspector/I/superior/5-birou resurse 
umane/relații cu publicul/protecție civilă/arhivă, în funcția publică de execuție de 

inspector/I/superior/5-compartiment resurse umane, în temeiul art.100, 
alin.(1), lit.c) din Legea nr.188/1999 rep.2. 

c) numirea doamnei Vărzaru Ștefania-Camelia din funcția publică de  

consilier/I/principal/5-birou resurse umane/relații cu publicul/protecție civilă/arhivă, în 
funcția publică de execuție de consilier/I/principal/5-compartiment relații cu 

publicul, în temeiul art.100, alin.(1), lit.c) din Legea nr.188/1999 rep.2. 
d) numirea doamnei Rădulescu Roxana-Maria din funcția publică de execuție de 

consilier/I/asistent/5 -birou resurse umane/relații cu publicul/protecție civilă/arhivă, în 
funcția publică de execuție de consilier/I/asistent/5-compartiment relații cu 

publicul, în temeiul art.100, alin.(1), lit.c) din Legea nr.188/1999 rep.2. 

e) numirea doamnei Deaconu Filofteia din funcția contractuală de arhivar-birou 
resurse umane/relații cu publicul/protecție civilă/arhivă, în funcția contractuală de 

arhivar în cadrul compartimentului arhivă, în temeiul art.40, alin.(1), lit.a) din Codul 
muncii. 

 

4. Trecerea  compartimentului protecție civilă desprins  din cadrul biroului resurse umane 
/relații cu  publicul/protecție civilă/arhivă,  în subordinea directă a primarului. 

4.1. numirea domnului Ionescu Valentin din funcția publică de execuție de 
consilier/I/superior/5 -birou resurse umane/relații cu publicul/protecție civilă/arhivă, în funcția 

publică de execuție de consilier/I/superior/5-compartiment protecție civilă-în temeiul 
art.100, alin.(1), lit.c) din Legea nr.188/1999 rep.2. 

 

5. Trecerea compartimentului autorizare și control transport public local   în subordinea directă a 
primarului. 

 
6. Transformarea funcției publice vacante de inspector/I/debutant-compartiment urbanism și 

amenajarea teritoriului, în funcția publică vacantă de inspector/I/superior-compartiment 

urbanism și amenajarea teritoriului, în temeiul art.107, alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 
rep.2. 

 
7. Transformarea funcției publice vacante de execuție de inspector/I/superior-compartiment 

constatare-impunere-persoane fizice, în funcția publică vacantă de inspector/I/asistent-

compartiment constatare-impunere-persoane fizice, în temeiul art.107, alin.(2) lit.b) din 
Legea nr.188/1999 rep.2. 

 
8. Desființarea funcției publice vacante de execuție de inspector/I/debutant-compartiment 

disciplina în construcții. 
 

9. Înființarea funcției publice vacante de execuție de inspector/I/debutant-compartiment 

urbanism și amenajarea teritoriului. 
 

10. Redenumirea compartimentului administrativ, în compartiment auto, prevăzut cu un nr.de 
3 (trei) posturi contractuale de șofer/tr.I. Numirea domnilor Iordache Traian, Ana Marin și Belu Ion-

Adelon, din cadrul compartimentului administrativ, pe funcțiile contractuale din cadrul 

compartimentului auto.   
 

11. Înființarea unei funcții contractuale de consilier (S), gradul II, în cadrul aparatului permanent al 
consiliului local, în baza prevederilor art. 791  din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale. 
 

12. Desființarea funcției contractuale vacante de referent (M)/IA/-compartiment supraveghere video. 

  
      Contrasemnează 

   Președinte de ședință                                                            Secretar Municipiu 
               DUMITRACHE STEFAN                                                     CHIRCA RADU 

 
 
 
 
 
Curtea de Arges – 26 februarie2019 




