
AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                      SECRETARUL GENERAL AL 

                                 MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                       jr. Silvia-Elena Stanca   

  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Municipiului Târgovişte și al S.P.C.L.E.P. Târgovişte 

 

 

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

ianuarie 2021, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2580/22.01.2021, 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. 2581/22.01.2021, 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; 

▪ Prevederile art. 409 din Codului Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;  

▪  Adresa  nr. 15714/30.04.2020 a Instituției Prefectului  – Judeţul Dâmboviţa, 

privind numărul maxim de posturi pentru anul 2020; 

▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

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

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) 

și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019 

cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

 



 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Municipiului Târgovişte și al S.P.C.L.E.P. Târgovişte, conform 

anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre 

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

Municipiului Târgovişte, Biroul Resurse Umane, S.P.C.L.E.P. Târgovişte şi 

pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

 

  Red. M.L.U 

 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită 

depunere 

raport de specialitate 

  22 ianuarie 2021 

Direcția Administrație Publică Locală          X  

Birou Resurse Umane X  

Direcția Economică X  

Biroul Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  

 
 

 



 

        APROBAT, 
     PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE  

                                                                                                            Jr. Daniel – Cristian STAN 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
Privind inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local Municipal Târgoviște referitor 

la  modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului 
Târgovişte și  al S.P.C.L.E.P. Târgovişte 

          
Având în vedere: 
 
-  prevederile art. 129 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora primarul propune spre aprobare 
consiliului local în condițiile legii, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului 
de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, precum și înființarea, 
reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora; 
- prevederile art. 409,  alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
potrivit cărora modificările intervenite în situaţia funcţiilor publice se fac prin acte 
administrative emise în situația transformării unei funcţii publice vacante într-o funcţie 
publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu 
încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi 
în fondurile bugetare anuale alocate; 
- faptul că, modificarea statelor de funcții prin transformarea a 8 funcții publice de execuție 
vacante, clasa I, grad profesional superior, în grade profesionale inferioare facilitează accesul 
tinerilor la funcția publică, prin raportare la condițiile de ocupare referitoare la vechimea în 
specialitatea studiilor și totodată, conduce la o diminuare a bugetului de cheltuieli de 
personal cu suma de 120.264 lei/an, respectiv 10.022 lei/lună. 
           Se propune redactarea unui raport de specialitate și a unui proiect de hotărâre care vor 
fi înaintate spre analiză și dezbatere în vederea adoptării unei hotărâri referitoare la 
modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului 
Târgovişte și  al S.P.C.L.E.P. Târgovişte.  
 
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ                                                 
DIRECTOR EXECUTIV,      
  jr. Raluca DROGOREANU      

  
 
 
      BIROUL RESURSE UMANE, 

        RELAȚII EXTERNE, CULTURALE 
             ȘI SOCIALE 
                                                                                                                  ȘEF BIROU, 
                                                                                                                    ec. Roxana DUICĂ 

 



  APROBAT, 

                             PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                             jr. Daniel - Cristian STAN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Municipiului Târgovişte și al S.P.C.L.E.P. Târgovişte 

 

Având în vedere: 

▪  prevederile art. 129 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora 

primarul propune spre aprobare consiliului local în condițiile legii, 

înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al 

primarului, ale instituțiilor publice de interes local, precum și înființarea, 

reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții 

al acestora; 

▪  prevederile art. 409 din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ adresa  nr. 15714/30.04.2020 a Instituției Prefectului  – Judeţul Dâmboviţa, 

privind numărul maxim de posturi pentru anul 2020; 

▪ referatul nr. 2299/21.01.2021 pentru Compartimentul Audit Public Intern; 

▪ referatul nr. 2313/21.01.2021 al S.P.C.L.E.P. Târgoviște; 

▪ referatul nr. 2223/20.01.2021 – Direcția Managementul Proiectelor; 

▪ referatul nr. 2464/21.01.2021 – Direcția Economică;  

▪ referatul nr. 2469/21.01.2021 – Direcția Urbanism. 

          
           Modificările intervenite în situaţia funcţiilor publice se fac prin acte 

administrative emise în situația transformării unei funcţii publice vacante într-o 

funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori 

superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau 

instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate, potrivit art. 409 alin. (3) 

lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor mai sus menționate, propunem 

modificarea  statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului 

Municipiului Târgoviște și al S.P.C.L.E.P. Târgoviște, după cum urmează:   

 

 

 



    A. DIRECȚIA URBANISM  

 

A1. Serviciul Cadastru Imobiliar și Agricol, Banca de Date, Registrul 

Agricol 

 

         * Transformare funcție publică vacantă 

        Prin referatul Direcției Urbanism nr. 2469/21.01.2021, se propune 

transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului 

Cadastru Imobiliar și Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol – din consilier, 

clasa I, grad profesional superior în  funcție publică de execuție de consilier, clasa 

I, grad profesional asistent. 

         Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 

din cadrul Serviciului Cadastru Imobiliar și Agricol, Banca de Date, Registrul 

Agricol a devenit vacantă începând cu 01.01.2021. 

          Transformarea acestei funcții publice de execuție vacante din consilier, clasa 

I, grad profesional superior în  funcție publică de execuție de consilier, clasa I, 

grad profesional asistent conduce la o diminuare a bugetului de cheltuieli de 

personal de aproximativ 15.120 lei/an, respectiv 1.260 lei/lună. 

 

A2. Compartimentul Emitere Autorizații, Certificate Urbanism, Avize 

 

         * Transformare funcție publică vacantă 

        Prin referatul Direcției Urbanism nr. 2469/21.01.2021, se propune 

transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului 

Emitere Autorizații, Certificate Urbanism, Avize – din consilier, clasa I, grad 

profesional superior în  funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional asistent. 

           Transformarea acestei funcții publice de execuție vacante din consilier, clasa 

I, grad profesional superior în  funcție publică de execuție de consilier, clasa I, 

grad profesional asistent conduce la o diminuare a bugetului de cheltuieli de 

personal de aproximativ 15.120 lei/an, respectiv 1.260 lei/lună. 

  

   B. DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 

Compartimentul Buget, Prognoză, Contabilitate 

         * Transformare funcție publică vacantă 

        Prin referatul Direcției Economice nr. 2464/21.01.2021, se propune 

transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului 

Buget, Prognoză,  

Contabilitate – din consilier, clasa I, grad profesional superior în  funcție publică 

de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal.        

   Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din 

cadrul Compartimentului Buget, Prognoză, Contabilitate a devenit vacantă 

începând cu 28.11.2019. 



            Transformarea acestei funcții publice de execuție vacante din consilier, clasa 

I, grad profesional superior în  funcție publică de execuție de consilier, clasa I, 

grad profesional principal conduce la o diminuare a bugetului de cheltuieli de 

personal de aproximativ 12.024 lei/an, respectiv 1.002 lei/lună. 

 

        C. DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR  

 

Serviciul Management Proiecte, Dezvoltare Comunitară 

         * Transformare funcție publică vacantă 

        Prin referatul Direcției Managementul Proiectelor nr. 2223/20.01.2021, se 

propune transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul 

Serviciului Management Proiecte, Dezvoltare Comunitară – din consilier, clasa I, 

grad profesional superior în  funcție de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional asistent. 

            Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior 

din cadrul Serviciului Management Proiecte, Dezvoltare Comunitară a devenit 

vacantă începând cu 11.01.2021. 

          Transformarea acestei funcții publice de execuție vacante din consilier, clasa 

I, grad profesional superior în  funcție publică de execuție de consilier, clasa I, 

grad profesional asistent conduce la o diminuare a bugetului de cheltuieli de 

personal de aproximativ 15.120 lei/an, respectiv 1.260 lei/lună. 

 

         D. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

 

         * Transformare funcție publică vacantă 

         Prin referatul nr. 2299/21.01.2021 se propune transformarea unei funcții 

publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Audit Public Intern - 

din auditor, clasa I, grad profesional superior în funcție publică de execuție de 

auditor, clasa I, grad profesional principal. 

            Funcția publică de execuție de auditor, clasa I, grad profesional superior 

din cadrul Compartimentului Audit Public Intern  a devenit vacantă începând cu 

21.01.2021. 

          Transformarea acestei funcții publice de execuție vacante din auditor, clasa 

I, grad profesional superior în  funcție publică de execuție de auditor, clasa I, grad 

profesional principal conduce la o diminuare a bugetului de cheltuieli de personal 

de aproximativ 12.024 lei/an, respectiv 1.002 lei/lună. 

 

E. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A 

PERSOANELOR 

 

                   * Transformări funcții publice vacante 

         Prin referatul S.P.C.L.E.P.Târgoviște  nr. 2313/21.01.2021, se propune 

transformarea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul 

Compartimentului Evidență și Eliberare Acte Identitate – din consilieri, clasa I, 



grad profesional superior în  funcțiile publice de execuție de consilieri, clasa I, 

grad profesional asistent și a unei funcții publice de execuție vacante din cadrul 

Compartimentului Stare Civilă – din consilier, clasa I, grad profesional superior 

în  funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant. 

          Transformarea acestor funcții publice de execuție vacante conduce la o 

diminuare a bugetului de cheltuieli de personal de aproximativ 50.856 lei/an, 

respectiv 4.238 lei/lună. 

     

          Modificările propuse se încadrează în numărul maxim de posturi comunicate 

prin adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa nr. 15714/30.04.2020. 

         Transformările funcțiilor publice de execuție vacante facilitează accesul 

tinerilor la funcția publică, prin raportare la condițiile de ocupare referitoare la 

vechimea în specialitatea studiilor, precum și susținerea dezvoltării carierei în 

administrația publică.        

        Toate aceste modificări ale statului de funcții al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Municipiului Târgoviște și al S.P.C.L.E.P.Târgoviște conduc la o 

reducere a bugetului de cheltuieli de personal cu 120.264 lei/an, respectiv 10.022 

lei/lună. 

Având în vedere cele expuse, apreciem că sunt îndeplinite condițiile de 

legalitate și de oportunitate, drept care propunem Consiliului Local Târgoviște 

adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentat, respectiv aprobarea 

modificării statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului 

Municipiului Târgoviște și al S.P.C.L.E.P. Târgoviște conform anexelor I, II, III 

și IV care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre. 

 

     DIRECȚIA ECONOMICĂ,              DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT                              DIRECTOR EXECUTIV 

       ec. Anca-Elena VRÎNCEANU                              jr. Raluca DROGOREANU 

 

 

 

 

BIROUL CONTENCIOS-JURIDIC,  BIROUL  RESURSE UMANE, RELAȚII 

      ȘEF BIROU                                   EXTERNE, CULTURALE  ȘI  SOCIALE,   

          jr.Elena EPURESCU                                                              ȘEF BIROU 

                                                                                ec. Roxana DUICĂ  

                                               

 

 

   

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE ȘI 

                                                                                              MANAGEMENTUL CALITĂȚII,  

                                                                                                ec. Natașa-Mirela BUZĂȚOAIA 


