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HOT;RÂREA  NR. 22 
Privindă:ăAprobareaăactualiz<riiăКiămodific<riiăOrganigrameiăКiăaăStatuluiădeăfuncМiiădină

aparatulădeăspecialitateăalăprimaruluiăcomuneiăD<nicei, judeМulăVâlcea, pentru anul 2022 
 
 Consiliul Local al comunei Dănicei, jude郡ul Vâlcea, întrunit în 群edin郡a ordinară din 29 
aprilie 2022, la care participă un număr  de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri locali în 
func郡ie; 
 Văzând ca prin Hotărârea nr.19/15.04.2022 a Consiliului Local a fost ales ca preşedinte 
de şedinţă, domnul Cernatescu Mihai, pentru perioada martie-mai 2022; 
 Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al Primarului comunei 
Danicei, înregistrat sub nr. 2133 din 19.04.2022 si Raportul de specialitate al Secretarului 
General UAT Voiman Ionut Narcis nr. 2134/19.04.2022 prin care propune aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Danicei. 

Adresa Institutiei Prefectului, judetul Valcea nr. 3358/18.03.2022 privind stabilirea 
numarului maxim de posturi pentru anul 2022; 

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 întocmit de secretarul 
general al comunei Danicei. 
 軍inând cont de prevederile art. 404 群i ale art. 407 din O.U.G Nr.57/2019, privind Codul 
administrativ cu modificările 群i completările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. c), art.139 alin.(1) coroborat cu 
prevederile art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
群i completările ulterioare;                                                  
 Întrunind un nr. de 10 voturi “pentru”, 0 voturi “impotrivă” si 0 “ab郡ineri” adoptă 
următoarea: 
            HOT;RÂRE: 
 

Art.1.  Se aprobă actualizarea 群i modificarea Organigramei 群i a Statului de func郡ii din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Dănicei, jude郡ul Vâlcea pentru anul 2022 conform 
Anexelor 1 群i 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, dupa cum urmeaza 

 
-  Se desfinteaza Compartimentului Juridic aflat in subordinea secretarului general al 

comunei respectiv desfiintarea postului vacant aferent functiei publice de executie de 
consilier juridic, grad profesional asistent, clasa I, nivel studii superioare; 

-  Se infinteaza Compartimentului Achizitii publice si gestiunea resurselor umane, si se 
infinteaza un post vacant aferent functiei publice de executie de consilier, grad 
profesional asistent, clasa I, nivel studii superioare; 

-  Se redenumeste Compartimentul Contabilitate in Compartimentul Financiar – 
contabil si Compartimentul Asistenta sociala in Compartimentul Asistenta Sociala si 
Relatii cu Publicul ; 

-  se vacanteaza postul de consilier juridic, deoarece titularul acestuia a fost numit in 
baza examenului de recrutare in functia publica de conducere specifica de secretar 
general al comunei Danicei – 

- se vacanteaza  postul de inspector (functionar public) din cadrul compartimentului 
agricol  prin încetarea raportului de serviciu al titularului acestuia 

- se vacanteaza functia contractuala de muncitor calificat in baza Compartimentului 
Administrativ, prin numirea titularului acestuia in functia de sef al Serviciului de 
Utilitati Publice al comunei Danicei 



Art.2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Danicei nr. 11/24.03.2021 privind aprobarea actualizării 群i 
modificării Organigramei 群i a Statului de func郡ii din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Dănicei, jude郡ul Vâlcea, pentru anul 2021. 

Art.3. Primarul comunei Danicei va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
prin intermediul Compartimentului Financiar - Contabil iar secretarului general al comunei, va 
asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Danicei, Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, 群i pe pagina de internet www.primaria-danicei.ro. 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA                                                  
CONSILIER                                                                          SECRETR GENERAL UAT, 
CERNATESCU MIHAI                           VOIMAN IONUT NARCIS              
                              
 
 
 
  


