
 
 

JUDETUL ARGES                                           
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                                                        

CONSILIUL LOCAL        
                 

 

                    
HOTĂRÂRE  nr. 25 / 2022 

pentru aprobarea organigramei și statului de funcții  

ale Primăriei Municipiului Curtea de Argeș pentru anul 2022 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș; 

 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 5109/15.02.2022; 

-Raportul de specialitate  nr. 5111/15.02.2022; 

-Prevederile art. 129 alin. 3 lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
-Avizul Comisiei juridice. 

În temeiul  art. 196 alin. 1 lit. a, art. 409 alin. 3 lit. b coroborate  cu prevederile art. 139 alin. 1 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

 
hotaraste : 

 
  Art. 1: Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Primăriei Municipiului Curtea de Argeș, prevăzute cu 

un număr total de 78 de funcții, cu următoarele modificări: 
-Transformarea unei funcții publice de execuție, vacante, de expert/I/asistent-Compartiment 

management de proiect, în funcția publică de execuție de expert/I/principal-Compartiment management 
de proiect; 

-Transformarea funcției publice de execuție, vacante, de referent/III/superior-Compartiment 
agricol, în funcția publică de execuție de inspector/I/superior-Compartiment agricol; 

-Transformarea funcției publice de execuție, vacante, de inspector/I/superior-Compartiment 
resurse umane, în funcția publică de execuție de inspector/I/asistent-Compartiment resurse umane; 

-Transformarea unei funcții publice de execuție, vacante, de inspector/I/superior-Compartiment 
investiții publice, în funcția publică de execuție de inspector/I/principal-Compartiment investiții publice; 

-Transformarea unei funcții publice de execuție, vacante, de consilier/I/superior-Compartiment 
protecție civilă, în funcția publică de execuție de inspector/I/debutant-Compartiment protecție civilă; 

-Transformarea unei funcții publice de execuție, vacante, de inspector/I/debutant-Compartiment 
urbanism și amenajarea teritoriului – în funcția publică de execuție de consilier achiziții 
publice/I/principal-Compartiment achiziții publice. 

Art. 2: Anexa nr. 1 - Organigrama Primăriei Municipiului Curtea de Argeș pentru anul 2022 și Anexa nr. 2 
- Statul de funcții al Primăriei Municipiului Curtea de Argeș pentru anul 2022, fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

 

       Contrasemnează 

  Președinte de ședință                                                           Secretar  general U.A.T. 

               RĂDUȚU-BABEȚ ANA                                      ISABEL JANINA ZARIOIU 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curtea de Argeș – 28 februarie 2022 

 


