
              AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                  SECRETARUL GENERAL  

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

          jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

   PROIECT DE HOTĂRÂRE 

       privind modificarea organigramei, statului de funcții și  

    regulamentului de organizare și funcționare  

ale Direcției Creșe Târgoviște 

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a 

lunii decembrie 2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 45924/08.12.2021, 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. 45925/08.12.2021, 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. 27 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare ; 

▪ Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 43766/2021, 

înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 39435/2021 ; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), art. 382 lit. d), art. 

408 și 519 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

adoptă următoarea 

 

 

 

HOTĂRÂRE: 



 

Art. 1 Începând cu data de 01.02.2022, se aprobă modificarea organigramei 

și a statului de funcții ale Direcției Creșe Târgoviște, conform anexelor 1 și 2 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Începând cu data de 01.02.2022, se aprobă modificarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a Direcției Creșe Târgoviște, în sensul înlocuirii 

denumirii de „Director executiv” cu denumirea de „Director”, iar personalul 

Direcției Creșe este alcătuit doar din personal contractual, fiind incidentă 

legislația aplicabilă personalului contractual. 

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Creșe 

Târgoviște şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului 

Târgovişte. 

 

                                                       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 

  10 decembrie 2021 

Direcția Creșe Târgoviște 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 X  

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 organigramei, a statului de funcții și a  

Regulamentului de organizare și funcționare  

ale Direcției Creșe Târgoviște 

 

 

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; 

- adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 43766/2021, înregistrată la 

registratura Primăriei Municipiului Târgoviște cu nr. 39435/2021, prin care suntem 

înștiințați de faptul că, funcția publică de director executiv nu poate fi stabilită în regim de 

funcție publică fiind aplicabile prevederile art. 382 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Față de cele prezentate mai sus, prin prezentul referat 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 organigramei, a 

statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Creșe 

Târgoviște, prin care se desființează cele 5 funcții publice și se înființează 5 posturi de natură 

contractuală. 

 

Director executiv, 

Toni – Ciprian MIHAI 

 

 

 

 

 



APROBAT, 

                          PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                        jr. Daniel - Cristian STAN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE, 

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a  

regulamentului de organizare și funcționare  

ale Direcției Creșe Târgoviște 

 

 

 

1. Iniţiatorul proiectului de hotărâre:   

Direcția Creșe Târgoviște      

                     

 2. Reprezentantul iniţiatorului proiectului de hotărâre: 

Director executiv – Mihai Toni Ciprian 

 

 3. Situaţia premergătoare iniţierii proiectului de hotărâre: 

Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 43766/2021, înregistrată la 

registratura Primăriei Municipiului Târgoviște cu nr. 39435/2021, prin care suntem înștiințați de 

faptul că, funcția publică de director executiv nu poate fi stabilită în regim de funcție publică, fiind 

aplicabile prevederile art. 382 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

4. Oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre: 

  Se impune modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare 

și funcționare ale Direcției Creșe Târgoviște, ca urmare a aplicării prevederilor art. 382 lit. d), art. 

408, art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, astfel: 

- Se desființează funcția publică de conducere de Director executiv, grad II; 

- Se înființează funcția contractuală de conducere de Director, grad II; 

• Compartimentul Resurse Umane și Juridic: 

Se desființează 3 funcții publice de execuție, respectiv:  

     - consilier, clasa I, grad profesional superior - ocupată 

     - consilier, clasa I, grad profesional asistent - vacantă,  

     - consilier juridic, clasa I, grad profesional superior - ocupată 

Se înființează 3 funcții contractuale de execuție, respectiv:  

     - inspector specialitate, grad IA- vacantă 



     - inspector specialitate, grad II - vacantă 

      - consilier juridic, grad IA - vacantă 

    Funcționarilor publici, titulari ai funcțiilor publice desființate li se vor aplica prevederile  art. 

519 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

• Compartimentul Economic, Gestiune și Achiziții publice: 

- Se desființează funcția publică de execuție ocupată de consilier achiziții, clasa I, grad 

profesional superior,  aplicându-se prevederile  art. 519 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-   Se înființează  funcția contractuală de execuție, inspector specialitate, grad IA- vacantă. 

 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Creșe Târgoviște se modifică în 

sensul înlocuirii denumirii de  “Director executiv” cu denumirea de  “Director”, iar personalul 

Direcției Creșe este alcătuit doar din personal contractual, fiind încidentă legislația aplicabilă 

personalului contractual. 

 Organigrama Direcției Creșe Târgoviște se modifică în sensul înlocuirii denumirii de  

“Director executiv” cu denumirea de  “Director”. 

 

5.  Documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre: 

• Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 43766/2021, înregistrată la 

registratura Primăriei Municipiului Târgoviște cu nr. 39435/2021; 

• art. 27 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• art. 382 lit. d), art. 408, art. 519 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

6. Baza legală a proiectului de hotărâre 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

7. Propunerea compartimentului de specialitate 

            Se propune modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de 

organizare și funcționare ale Direcției Creșe Târgoviște, începând cu data de 01.02.2022, potrivit 

art. 408 din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcţionarilor publici, în 

cuprinsul actelor normative sau administrative privind modificări ale organigramei, reorganizări 

sau desfiinţări de structuri, în situaţia în care sunt afectate şi funcţii publice, autorităţile şi 



instituţiile publice iniţiatoare din administraţia publică locală sunt obligate să prevadă un termen 

de minimum 30 de zile în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de prezentul cod.  

 

8. Efectele tehnice, juridice, economice și sociale ale promovării proiectului de 

hotărâre 

- asigurarea unui cadru optim de desfăşurare a activităţii; 

- funcționarilor publici, titulari ai funcțiilor publice desființate li se vor aplica prevederile        

art. 519 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

cu modificările şi completările ulterioare. 

9.  Sursele de finanţare ale proiectului de hotărâre  

            Transfer de la bugetul de stat 

              Bugetul local 

             Contribuția lunară a părinților/reprezentanților legali 

             Sponsorizări/donații și alte surse legal constituite 

 

 

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,   DIRECTOR ECONOMIC,

 prof. Monica Cezarina ILIE     ec.dr. Silviana - Ecaterina MARIN     

 

 

               

       BIROUL  JURIDIC,      DIRECTOR EXECUTIV,                           

     jr. Elena EPURESCU        Toni - Ciprian MIHAI     

 

 

 

 

 

        RESPONSABIL RESURSE UMANE, 

         prof. CĂTĂNOIU DOMNIȚA  

 


