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H O T Ă R Â R E A  NR.  
 

 Privitor la: aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului propriu de specialitate al primarului 

comunei Roşiile, judeţul Vâlcea pe anul 2022. 
  
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  07.02.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a fost ales preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data 
de 26.11.2021; 
 Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile și raportul 
de specialitate înregistrat la nr. 448/01.02.2022, proiectul de hotărâre iniţiat de 
primarul comunei Roşiile prin care se propune aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al primarului comunei 
Roşiile, judeţul Vâlcea și ale serviciilor publice de interes local pe anul 2022, sub 
forma inițiată de primarul comunei Roșiile; ținând cont de analiza proiectului de 
buget; adresa Instituției Prefectului județului Vâlcea nr. 4531/2021 privind 
numărul maxim de posturi pentru anul 2021 care este 22 coroborat cu prev. 
art. III (81) din  OUG nr. 63/2010, cât și faptul că nu a suferit modificări în 
structură față de anul anterior, nu a fost necesar solicitare aviz funcții publice la 
ANFP; 
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile 
prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul general al UAT Roşiile;     
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 r2, privind Statutul 
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 
53/2003 r1-Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, art. III din  
OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu 
modificările și completările ulterioare, L. nr. 153/2017 – Legea cadrul privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; L. nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice (r1), art. 6 
alin. 2 din HG nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei 
cu handicap, cu modificările ulterioare, art. 37, art. 40, art. 43 din L. nr. 
448/2006, republicata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Legii nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
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52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația publică, văzând și 
art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 199/1997 pentru 
ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil;  
 În temeiul art. 5, art. 129, alin. 2 lit. a, alin. (3) lit. c), art. 130, art. 133 
alin. (1), art. 134 alin (1), lit. a), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 196 
alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 370, art. 242 alin. 1), Partea a VI-a, Titlul I, 
cap. I, II, Anexa nr. 5 I.C., II.A.1., art. 382, art. 390 alin (2), art. 392, art. 393, 
art. 404, art. 409, art. 539, coroborat cu art. 155 alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), 
alin. (5) lit. e), art. 158 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al 
comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 
 

H O T Ă R Ă R E : 

 
        Art. 1.  (1). Se aprobă Organigrama și statul de funcții ale aparatului 
propriu de specialitate al primarului comunei Roşiile, judeţul Vâlcea pentru anul 
2022, conform Anexei nr.1, respectiv Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 (2). Se stabilește numărul maxim de posturi în anul 2022 pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale 
"Administrație" din aparatul propriu al Primarului comunei Roșiile, si serviciile 
publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local al Comunei 
Roșiile așa cum reiese din alin. 1, respectiv 22 posturi. 
 Art. 2. Începând cu data prezentei Hotărâri își încetează aplicabilitatea 
orice hotărâre contrară. 
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea și în calitate de ordonatori de credite 
prin compartimentele de specialitate. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data adoptării şi se comunică 
Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în vederea efectuării controlului de 
legalitate, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, daca este cazul, primarului 
comunei Roşiile pentru ducere la îndeplinire, şi va fi adusă la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 
 

Roşiile, 01.02.2022 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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