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                                                    HOTĂRÂREA  nr. 8 /2022 

 

PRIVITOARE LA : aprobarea  organigramei și a statului de funcții ale aparatului 

de specialitate al primarului comunei  Bărbătesti și  a serviciilor  din subordinea 

Consiliului Local Bărbătesti, jud.Vâlcea . 

 

Consiliul Local al  comunei  Bărbătesti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 10.02.2022, la care participă un număr de 13 consilieri din 

totalul de 13 consilieri în funcţie; 

 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2022  domnul consilier 

local Papa Constantin Simion a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna 

decembrie 2021, ianuarie si februarie 2022 ; 

    Avand in vedere  

-  Raportul  de aprobare,  proiectul  de  hotărâre  iniţiat  de primarul  comunei  

Bărbătesti prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului comunei Bărbătesti și  a serviciilor  din 

subordinea Consiliului Local Bărbătesti, jud.Vâlcea, pentru anul 2022, inregistrat 

sub numarul 413/ 22.01. 2022; 

- Raportul compartimentului de resurse umane din cadrul Primariei comunei 

Bărbătesti, prin care se propune  aprobarea Organigramei si Statului de functii ale 

aparatului de specialitate al primarului comunei  Bărbătesti și  a serviciilor  din 

subordinea Consiliului Local Bărbătesti, jud.Vâlcea  , pentru anul 2022, inregistrat 

sub numărul  412/ 22.01.2022. 

  - Nota de funcdamentare nr. 6109 din 23.12. 2022 cu privire sta stabilirea si 

aprobarea organigramei si statelor de functii pentru anul 2022 ; 

   - Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  inregistrat sub numarul 802 

din 09.02.2022  prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare ; 

   - prevederile art. 1, art.2 alin(1), art. 3 alin(1) si alin(4), art.6, art.7 si art. 11 din 

Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare;  
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   - pevederile Cap. VIII- Contractul individual de muncă cu timp partial din Legea 

nr. 53/2003, prevederile art. 164 alin(1) din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile H.G. nr. prevederile art.1  alin.(1)  din Hotararea nr.1071/2021 

pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tară garantat in plată, incepand cu 

01.01.2022;  

 În conformitate cu prevederile art.5 lit.g), q), y), f), art.129 alin.(2) lit.a) și 

alin.(3) lit.a), art. 130, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

coroborate cu cele ale Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În baza art.139, alin.(1) coroborat art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu  13 voturi ”pentru ”, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

         Art.1. - Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului comunei  Bărbătesti, și  a serviciilor  din subordinea 

Consiliului Local Bărbătesti, jud.Vâlcea, pentru anul 2022, conform anexelor nr.1 

si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.2.  Se aprobă  desfiintarea serviciului Centru de Informare Turistica 

incepand cu data de 01.03.2022,  si se aproba înscrierea in organigramă a   

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgență, in subordinea Consiliului local  

Bărbătesti,  cu un post  personal contractual, inspector, studii superioare. 

        Art.3. – Primarul comunei Bărbătesti va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 

prin intermediul compartimentului Resurse umane, iar secretarul comunei va 

asigura aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe 

pagina proprie de internet  si o va comunica : 

  - Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea în vederea exercitării controlului de 

legalitate,       

  - Primarului comunei   Bărbătesti 

  -Compartimentului responsabil cu punerea în executare,  

  -Agenției Naționale a Funcționarilor Publici  
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     PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZĂ, 

  PAPA CONSTANTIN SIMION                     Secretar general comuna Bărbătesti 
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