
 

HOTĂRÂREA NR. 17 

Cu privire la actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Măldărești, județul Vâlcea 

 

Consiliul local al comunei Măldărești, județul Vâlcea, întrunit în şedință ordinară în data 

31.03.2021  la care participă 11 consilieri din 11 consilieri în funcție. 

Văzând că prin votul unanim domnul consilier Mircioagă Tiberiu a fost ales președinte de 

ședință. 

Având în vedere:  

- Referatul de aprobare al primarului comunei Măldărești nr. 1864/23.03.2021, în calitate 

de inițiator; 

-  Raportul de specialitate nr. 1866/23.03.2021 al Compartimentului de resort din cadrul 

Aparatului de Specialitate al primarului comunei Măldărești, județul Vâlcea;  

- H.C.L. nr. 22 din 31 martie 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Măldărești, județul Vâlcea; 

- H.C.L. nr. 8 din 23 decembrie 2020 modificarea Organigramei, Statului de funcții și Statului 

de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Măldărești, județul Vâlcea (pentru 

persoanele  care ocupă funcții de demnitate publică, funcționari publici și personal contractual) pe 

anul 2020; 

-  Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Măldărești; 

-  Raportul de avizare din punct de vedere al legalității întocmit de secretarul general al 

comunei înregistrat sub nr. 1867/23.03.2021; 

          ținând cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor; 

          respectând procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică;  

 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 40 alin. (1) lit. a) ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini și Standardul 4 – Structura organizatorică, ale 

Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice; 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi ”pentru”, adoptă următoarea:   

HOTĂRÂRE: 

 Art. 1. Se aprobă actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Măldărești, județul Vâlcea, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Măldărești, județul Vâlcea, va fi adus la cunoștință, sub 

semnătură, funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Măldărești, județul Vâlcea.  

Art. 3. Primarul comunei Măldărești, județul Vâlcea, va urmări ducerea la îndeplinire 

a prezentei hotărâri informând Consiliul Local Măldărești, județul Vâlcea, asupra modului de 

îndeplinire. 

  Art. 4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general al comunei 

 Măldărești, județul Vâlcea: 

- Primarului comunei Măldărești, județul Vâlcea; 

- Instituției Prefectului județului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 (2) Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 

general al comunei Măldărești, județul Vâlcea, prin afişare la sediul Primăriei comunei Măldărești, 

județul Vâlcea sau prin publicare pe site-ul Primăriei comunei Măldărești, județul Vâlcea .www 

primariamaldaresti.ro. 

 

         Președinte de ședință,                        Contrasemnează pentru legalitate, 

                                Secretar general, 

          Mircioagă Tiberiu                                Rădulescu Elena Cristina 

  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna Măldărești, 

31.03.2021 
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