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 R O M Â N I A                                  

CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                             COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                        cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                           E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

 PROIECT nr. 3816/ 05.04.2022  

  HOTĂRÂRE   

privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Roseți precum și a instituțiilor publice de interes local cu personalitate juridică de la nivelul 

comunei Roseți, județul Călărași 

Consiliul Local al comunei Roseți, județul Călărași, întrunit în ședința de lucru la data de ____Aprilie 2022, 

 Avînd în vedere: 

-Prevederile art. 129 alin.(2)  lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.c), art. 154 alin.(1)-(4), art. 369 lit.b), art.370, art. 385 

alin.(3), 409, art.3 din anexa nr. 1- procedură de organizare şi publicare a monitoarelor oficiale ale 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, în format electronic din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările  ulterioare, 

-Prevederile Ordinului M.D.L.P.A. nr. 331/02.03.2022 privind aplicarea prevederilor art. III alin.(11) din 

O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările ulterioare, 

-Prevederile art. 40 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii-republicată cu modificările și 

completările ulterioare, 

-Prevederile Legii nr. 217/2018 privind modificarea alin.(2) al art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

Analizînd: 
-Adresa Instituției Prefectului-județul Călărași prin care se comunică numărul maxim de posturi pentru anul 

2022, 

-Raportul nr. 3814/05.04.2022 întocmit de secretarul general al comunei Roseți, 

-Referatul de aprobare nr. 3815/05.04.2022 cu privire la proiectul de hotărâre iniţiat; 

-Avizul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr.____ din ____2022, 

-Prevederile H.C.L Roseți nr. 61/30.10.2017 privind reorganizarea Serviciului comunal de utilități publice 

Alimentare cu Apă și Canalizare în serviciu comunal cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local-

SCUPAAC Roseți,  

-Prevederile H.C.L. nr. 2 din 31.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință,  

          În temeiul art. 129 alin.(2) lit. a), art.136 alin.(1), (8), art. 139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul Local al comunei Roseți, 

adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

 
 Art. 1. -Se aprobă modificarea organigramei și a  statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Roseți, județul Călărași  cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru anul 2022, 

conform anexei nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, modificări evidențiate după cum 

urmează: 

a)Se desființează un post vacant de execuție de natură contractuală, de muncitor calificat din cadrul 

compartimentului Întreținere Spații Verzi,  în cadrul compartimentului rămânând astfel, un post ocupat de 

muncitor calificat, 

b)Se înființează o funcție publică de execuție vacantă,  de consilier, clasa I, grad profesional debutant, la 

compartimentul Resurse Umane-Buget Local, Impozite și Taxe Locale, compartimentul cuprinzând astfel, în 

total cinci posturi dintre care trei funcții publice ocupate și două funcții publice vacante, 
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c)Se desființează un post vacant de execuție, de  natură contractuală, de muncitor calificat din  cadrul 

compartimentului Salubrizare și Gospodărire Comunală, în cadrul compartimentului rămânând astfel, două 

posturi dintre care unul ocupat și unul vacant. 

d)Se înființează compartimentul - Monitorizare Proceduri Administrative în cadrul căruia se înființează 

o funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior. 

Art. 2. Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru SCUPAAC Roseți, conform anexei nr. 3 și nr. 

4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Roseți prin intermediul aparatului de specialitate din subordine.  

 Art.4. -Secretarul general al comunei Roseți  va comunica prezenta hotărâre primarului comunei Roseți, 

prefectului județului Călărași, ANFP București și va asigura aducererea la cunoștință publică a acesteia prin 

afișare la avizierul instituției și postare pe site-ul www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local. 

 

 

 

 

INIȚIATOR PROIECT,                                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

PRIMAR-Nicolae RÂJNOVEANU                                           SECRETAR GENERAL 

                                                                                                             Lavinia TĂNASE  

http://www.comunaroseti.ro-eticheta/

