CONSILIUL LOCAL MORĂREŞTI
JUDEŢUL ARGEȘ

HOTĂRÂREA NR. 35
Privind modificarea organigramei, statului de funcții din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Morăreşti, planul de ocupare și anexa privind
stabilirea salariilor pentru anul 2020.
Consiliul Local Morărești, județul Argeș
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 149/09.09.2020 întocmit de către primarul comunei
Morăreşti, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre.
Raportul de specialitate nr. 150/09.09.2020 întocmit de Secretarul localității ;
Adresa Școlii Gimnaziale Morărești nr. 2000/03.09.2020 înregistrată la Primăria
Morărești sub nr. 2690/07.09.2020.
Adresa Școlii Gimnaziale Morărești nr. 1988/01.09.2020 înregistrată la Primăria
Morărești sub nr. 2639/02.09.2020.
Adeverința Școlii Gimnaziale Morărești nr. 2019/09.09.2020, înregistrată la
Primăria Morărești sub nr. 1738/09.09.2020.
Cererea d-lui Popescu Marian înregistrată la Primăria Morărești sub nr.
1999/10.07.2020.
Contractul individual de muncă nr. 1713/04.06.2014 încheiat între Comuna
Morărești și dl Popescu Marian, precum și Dispoziția Primarului comunei Morărești nr.
108/04.06.2020 prin care dl Popescu Marian a fost detașat la Școala Gimnazială
Morărești.
Structura organizatorica a instituţiei Primariei Morăreşti.
În conformitate cu prevederile:

H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat
în plată.
Art.45 din Legea bugetului de stat pe 2020, nr. 5/2020.
Adresele Agenției Județene pentru Plăţi și Inspecţie Socială nr. 483/14.01.2020,
înregistrată la Primăria Morărești sub nr. 146/14.01.2020 și adresa nr. 334/IS/10.01.2020,
înregistrată la Primăria Morărești sub nr. 103/10.01.2020.
Art. I, pct. (13) din O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și
pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. (a), coroborat cu alin. (3), lit. (c), din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
Art. 6, lit. (f) și art. 11, alin. (4) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Dispozițiile art. 5, lit. (ee), coroborat cu art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. (c) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art. 597, alin. (2), lit. (f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196, alin. (1), litera (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

HOTARASTE :
Art.1 Începând cu data prezentei se aprobă reînființarea postului contractual de
șofer pe microbuzul școlar în cadrul biroului financiar contabil, impozite/taxe locale și
administrativ din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Morărești.
Art.2 Începând cu data prezentei modifică organigrama, statul de funcții, planul de
ocupare și grila de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Morăreşti conform Anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Se încredințează cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari Primarul
comunei Moraresti, dl.Purcaru Gheorghe, în calitate de ordonator principal de credite și
conducător al instituţiei .
Art.5 Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducere la cunoștință publică, va fi
comunicată primarului localității, secretarului, responsabilului resurse umane și va fi

înaintată Instituției Prefectului, județul Argeș în vederea exercitării controlului de
legalitate.
Data 11.09.2020
Președinte de ședință,
Sbîrnac Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general
Ghiorțu Liviu Constantin

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Morărești în ședința din data de
11.09.2020 cu respectarea art. 5, lit. (cc), coroborat cu art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi contra, din numărul total de 11 consilieri în
funcție și 11 consilieri prezenți la ședință.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.
35/2020
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

1
2
3
Adoptarea hotărârii1)
11/08/2020
11/08/2020
Comunicarea către primarul comunei2)
Comunicarea către prefectul județului3)
12/08/2020
11/08/2020
Aducerea la cunoștință publică4+5)
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)
…/…/2019
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după
11/08/2020
6
caz
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau
simplă, după caz.”;
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.;
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință
publică.”;
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”

