
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organigramei și a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei

Miloșești

Consiliul local  al comunei Milosesti , judetul  Ialomita

Avand in vedere :

-  prevederile art 95 alin.(2), art 96, art.98, art.105 alin (1), art.129 alin (1), alin.(2)  lit. a) coroborat cu alin.

(3) lit. c) raportate la cele ale art 155 alin.(1) lit c), art.409, art. 610 alin.(1), și Anexa nr.5 din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile și completările ulterioare 

Examinand :

 referatul de aprobare al domnului primar nr. 656 din 18.02.2021

 referatul secretarului comunei  nr. 655 din 18.02.2021;

 raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget finante,administrarea 

domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ , nr.         din            

 raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,

culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.            din                 ;

   raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii publice, nr.          

din                   ;

 În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) şi alin.(3) lit.c), art. 139, alin (1), art. 196 alin.(1) lit.a) din
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Se aprobă organigrama și statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Miloșești, în conformitate cu prevederile anexelor 1 si 2  ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  secretarul şi contabilul primăriei.

Art. 3 – La data intrări în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice hotărâre având prevederi contrare 
prezentei.  

Art. 4  -  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general al comunei.

      Initiator ,
Primar Trifu Dumitru

                     Avizat,
Secretar general al U.A.T

Nicula Silviu Dragoș

Nr. 6
Din 18.02.2021
Primaria comunei Milosesti 
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    JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA  COMUNEI MILOSESTI 
        PRIMAR  
Nr. 656 din 18.02.2021

REFERAT DE APROBARE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de

functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Miloșești

   În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(3), lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, consiliul local aprobă în condiţiile legii, la propunerea 
primarului, înfiinţarea, organizarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului. 

   Luând în considerare  prevederile Codul Administrativ aprobat prin OUG 
NR.57/2019 prevăzute la:

-art.129 alin.2 lit.a ,alin.3 alin.c potrivit cărora Consiliul Local exercita atribuții 
privind unitatea administrativ teritoriala, organizarea proprie precum și organizarea și 
funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes 
local si ale societăților si regiilor autonome de interes local și aprobă în condițiile legii 
la propunerea primarului înființarea, organizează și statul de funcții ale aparatului de 
specialitate al primarului, instituțiilor publice de interes local și ale societăților și 
regiilor autonome de interes local precum și înființarea, reorganizarea sau 
desființarea de societăți de interes  local și statul de funcții al acestora.

 Având în vedere cele expuse mai sus , propun aprobarea structurii 
organizatorice a  Primariei Miloșești după cum urmează:

1. Funcția publică vacantă de consilier juridic din cadrul Compartimentului 
Achiziții Publice și Investiții  se transformă în funcția contractuală de 
muncitor calificat treapta I și se va muta în cadrul Compartimentului 
Administrativ Deservire

Mai precizez ca sunt necesare modificarea calității unor posturi precum și 
transformarea altora, cu prespectarea  prevedrilor legale.

             Faţă de cele expuse mai sus,  în temeiul prerogativelor conferite de 
prevederile art 136 alin (1) si alin (8) lit a) din Ordonanta de  Urgență a Guvernului  
nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, propun spre avizare, dezbatere  si aprobare  
prezentul proiect de hotarare

Primar ,
Trifu Dumitru



 JUDETUL IALOMITA       
COMUNA MILOSESTI
     S E C R E T A R
 Nr. 655 din 18.02.2021

R E F E R A T
 referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de

functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Miloșești

        Luând  în  considerare   prevederile  Codul  Administrativ  aprobat  prin  OUG

NR.57/2019 prevăzute la:

- art.129 alin.2 lit.a ,alin.3 alin.c potrivit cărora Consiliul Local exercita atribuții
privind  unitatea  administrativ  teritoriala,  organizarea  proprie  precum  și
organizarea  și  funcționarea  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  ale
instituțiilor publice de interes local si ale societăților si regiilor autonome de
interes local și aprobă în condițiile legii la propunerea primarului înființarea,
organizează și  statul  de funcții  ale aparatului  de specialitate al  primarului,
instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de
interes local precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți
de interes  local și statul de funcții al acestora.

 

             Având în vedere cele expuse mai sus, propun aprobarea structurii 
organizatorice a Primariei Miloșești după cum urmează:

1. Funcția publică vacantă de consilier juridic din cadrul Compartimentului Achiziții 
Publice și Investiții  se transformă în funcția contractuală de muncitor calificat 
treapta I și se va muta în cadrul Compartimentului Administrativ Deservire.

Secretar General U.A.T.,
Nicula Silviu-Dragoș
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