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HOTĂRÂRE
privind modificarea si aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Vlădeni, județul Dâmbovița
Consiliul local al comunei Vlădeni, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară din
data de 27.10.2022,
Având în vedere:
- referatul de aprobare întocmit de către primarul comunei Vlădeni, doamna Maria Poșircă și
înregistrat sub nr. 5546 din 27.09.2022;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr.5547 din 27
.09.2022;
- Avizele comisiilor de specialitate;
- prevederile art. 40 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare – dreptul de a stabili organizarea și funcționarea unitătii, precum și
atribuțiile fiecărui salariat, revine angajatorului coroborate cu prevederile art.538 -542 din
O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În conformitate cu prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precizez
faptul că ne încadrăm în numărul maxim de posturi, respectiv 23, conform adresei Instituției
Prefectului județului Dâmbovița nr. 13719/24.03.2022 înregistrată în cadrul instituției sub nr.
2081/29.03.2022;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. ( 2), lit. a), alin. (3), lit. c), art.136, alin. (1),
art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 407 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art 136, alin (1 ) si ale art. 196, alin. (1), lit. a) , art. 197 si art. 200 din
O.U.G nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:
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ART.1: Se aprobă modificarea și aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de
specialitate al primarului comunei Vlădeni, județul Dâmbovița astfel:
1. Înfințarea Compartimentului Relații cu publicul care va fi subordonat
Primarului,
- Desfințarea postului de consilier clasa I, grad profesional asistent din Compartimentul
asistență socială și autoritate tutelară, și înfințarea postului de consilier clasa I grad profesional
superior din Compartimentul relații cu publicul - post vacant.
2. Redenumirea și unirea a trei Compartimente fară a modifica nr. de posturi:
- protecție civilă și situații de urgență;
- protecția mediului;
- urbanism și amenajarea teritoriului.
În: Compartimentul protecție civilă, mediu, urbanism și amenajarea teritoriului - 3 funcții publice
de execuție.
3. Înfintarea Compartimentului SVSU prin transferul funcției contractuale de execuție
de la protecție civilă și situații de urgență.
4.Transformarea postului vacant de consilier clasa I grad profesional asistent din
Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului în inspector SSD, treapta II, care va face
parte din Compartimentul protecție civilă, mediu, urbanism și amenajarea teritoriului.
5. Desfințarea postului vacant de consilier clasa I, grad profesional asistent din
Compartimentul taxe și impozite și înfințarea postului de consilier clasa I, grad profesional
asistent din Compartimentul cadastru și registru agricol - post vacant .
6. Posturi de natură contractuală:
- Tansformarea postului contractual vacant de paznic din cadrul Serviciului Public de
Gospodărire Comunală în muncitor calificat, treapta I, M/G, din cadrul aceluiași Serviciu.
- Transformarea postului contractual ocupat de paznic din cadrul Serviciului Public de
Gospodărire Comunală în muncitor calificat treapta I, M/G, din cadrul aceluiași Serviciu.
7. Asistentul medical comunitar va fi subordonat Consiliului Local Vladeni.
8. Posturile privind asistentii personali nu vor mai fi evidentiate in Organigrama si
Statul de functii.
Precizez că modificările propuse prin prezenta, nu influențează numărul total de posturi existente
stabilite în organigrama aparatului de specialitate .
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Modificările menționate se regasesc în Organigramă și Statul de funcții.
Actuala organigramă a primariei comunei Vlădeni cuprinde un numar de 23 posturi, astfel:
-2 funcții de demnitate publică;
- 1 funcție publică de conducere, temporar ocupată;
- 13 functii publice de executie din care 3 vacante, 2 temporar vacante;
- 1 funcție contractuală de conducere, administrator public, vacant;
- 6 funcții contractuale din care 2 vacante.
conform anexelor nr.1 si 2 la prezentul proiect de hotarare.
Art. 2 Primarul comunei Vladeni prin Compartimentul de specialitate va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art. 3 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și
instituțiilor interesate, Instituției Prefectului judetului Dâmbovița, ANFP, si aducerea la
cunostinta publica.

Preşedinte de sedinţã,
NASTASIA GHEORGHE

Contrasemneazã,
Secretar general al comunei
Guțu Mihaela Florina

Vlădeni, 27.10.2022
Nr. 37

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Vlădeni în şedinţa ordinară din 27.10.2022,
cu respectarea prevederilor art. 139 alin (1) din OUG nr. 57/2019, cu un număr de 11 voturi 0
voturi împotrivă ,0 abțineri din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri
prezenţi la vot.

