
   AVIZAT DE LEGALITATE, 

   SECRETARUL GENERAL  

    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

               jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei și a statului de funcţii 

 ale Direcției de Salubritate  

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

mai 2022, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16978/20.05.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16979/20.05.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte ; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 405 din Codul 

Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare;   

  În temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. 

(1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările 

și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 



HOTĂRÂRE: 

 

 

Art. 1 Începând cu 01.06.2022 se aprobă modificarea organigramei și a statului de 

funcţii ale Direcției de Salubritate, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția de 

Salubritate şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

 

 

                                                    INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

          Red. D.I. 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  17 iunie 2022 

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 
 

 

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4    

Comisia nr. 5   

 



Nr.___________/_______________  

  

 

                                                                       Aprobat, 

Primarul Municipiului Targoviste 

                                                                jr. Daniel Cristian Stan 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE, 

privind initierea unui proiect de Hotarare a Consiliului Local Municipal    Targoviste 

referitor la modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei de Salubritate 

Targoviste 

 

 

  Avand in vedere: 

 

-    prevederile art. 129, alin. (3) lit. c) si art. 405 din Codul Administrativ adoptat 

prin O.U.G  nr.57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

  

    Se propune redactarea unui raport de specialitate si a unui proiect de hotarare care vor fi 

inaintate spre analiza si dezbatere in vederea adoptarii unei hotarari referitoare la 

modificarea statului de functii si a organigramei prin desfiintarea unei functii contractuale 

vacante. 

 

 

 

Director, 

    Jr. Danut Badea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Aprobat, 

                                                                                          Primarul Municipiului Targoviste 

                                                                                                  jr. Daniel Cristian Stan 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea organigramei si a statului de functii 

 ale Directiei de Salubritate Targoviste 

                      

    Avand in vedere: 

 

-    prevederile art. 129, alin. (3) lit. c) si art. 405 din Codul Administrativ 

adoptat prin O.U.G  nr.57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

     Propunem modificarea statului de functii si a organigramei Directiei de 

Salubritate Targoviste,  prin desfiintarea unei functii contractuale  de executie 

vacante de muncitor necalificat I, din cadrul Sectiei Salubritate. 

 

     Detaliile referitoare la structura fiecarui compartiment, sectie, serviciu, sunt 

prevazute in statul de functii propus spre aprobare prin prezentul proiect de hotarare. 

 

   Avand in vedere cele expuse, apreciem ca sunt indeplinite conditiile de legalitate 

si oportunitate, drept pentru care propunem Consiliului Local Targoviste adoptarea 

hotararii in forma si continutul prezentat respectiv, aprobarea modificarii statului 

de functii si a organigramei Directiei de Salubritate Targoviste conform anexelor I 

si II care fac parte integranta din proiectul de hotarare. 

 

Viceprimar, 
 

Jr. Catalin Radulescu 

  

 

             Director, 

        Jr. Danut Badea                                                            Comp. Resurse Umane 

                                                                                                  Ref. Maria Tanase 
 


