
ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA COSTESTI VALE 

CONSILIUL LOCAL 

-HOTARARE- 

Privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al personalului din aparatul 

de specialitate al primarului comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita   

 
         Consiliul local al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita , intrunit in sedinta de indata in data 

de 29.06.2022 ; 

      Analizand proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii  , propus de 

primarul comunei Costestii din Vale ; 

    Avand in vedere : 

     - Prevederile HCL nr. 21 / 20.05.2021 , prin care s-a aprobat modificarea organigramei si statului de functii 

al personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita . 

    -  Expunerea de motive a primarului comunei Costestii din Vale ; 

    -  Luand act de referatul de aprobare al secretarului comunei Costestii din Vale ;  

    - Tinand cont de adresa Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita nr. 3790/08.04.2021 cu privire la 

numarul maxim de posturi conform O.U.G. nr. 63/2010 , cu modificarile si completarile ulterioare , din 

cadrul Primariei comunei Costestii din Vale . 

- Tinand cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costestii din Vale ; 

- In conformitate cu Ordinul Presedintelui A.N.F.P. nr. 4040/2012 , cu modificarile si completarile ulterioare 

; 

          - In temeiul art. 129 , alin.(2) , lit.a) , coroborat cu alin.(3) , lit. a) si c) , alin.(14) , art. 133 , alin.(2) , 

lit. a) , art. 140 , art. 196 , alin.(1) , lit. a) , art. 197 precum si ale art. 198 din OUG nr. 57/2019 , privind 

Codul Administrativ ; 
      

-HOTARASTE- 

 

         Art.1. – Se aproba modificarea organigramei si statului de functii din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita , prin 

transformarea a celor de 2 posturi de Inspector , grad profesional asistent , in cadrul 

Compartiment Arhiva si Compartiment Juridic , in posturile de Consilier Juridic , grad 

profesional debutant , Compartiment Juridic si in postul de Inspector , grad profesional 

debutant , compartiment Arhiva ,  conform anexei nr. 1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare . 

     Art.2. – Se aproba Statul de Functii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Costestii din Vale ,conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare . 

         Art.3. – Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija primarului si de catre 

secretarul general al comunei . 
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