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Comuna Păuşeşti  

Consiliul local 

 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 12 

Privind: modificarea și aprobarea organigramei şi  statului de funcţii 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi ale instituţiilor şi 

 serviciilor publice de interes local din subordinea 

Consiliului local Păușești 

 

 

 

        Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

extraordinară din data de 28.02.2022, la care participă un număr de … consilieri din 

totalul de 11 consilieri în funcţie; 

       Văzând că prin H.C.L.nr.8/2022, domnul consilier Găinușe Emil a fost ales 

preşedinte de şedinţă; 

        Luând în dezbatere: 

           -  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Păușești; 

           - referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr.1630/21.02.2022, prin care 

se propune aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al primarului şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; 

    - raportul compartimentului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 

1631/21.02.2022, prin care se propune modificarea organigramei și  statului de funcţii 

ale aparatului de specialitate al primarului şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes local; 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei; 

          - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;  

 Având în vedere Dispozițiile primarului nr.5/2022 și nr.6/2022 privind 

promovarea în grad profesional a unor funcționari publici; 

 Ținând seama de: 

 - adresa nr.4531/07.04.2021 a Instituției Prefectului – județul Vâlcea, prin care s-

a comunicat numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul comunei Păușești; 

 În conformitate cu prevederile art.129, alin.(3), lit. c), art.409 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
prevederile art. III  din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.6 alin.(1) din 

O.G.nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, prevederile, 

Legii nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare; 
          In temeiul art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 



     H O T Ă R Ă Ș T E 

 

    Art.1.(1) Începând cu data de 01.03.2022, se aprobă modificarea  organigramei 

şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi ale instituţiilor 

şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local Păușești, după cum 

urmează: 

 *  Se transformă postul vacant aferent funcției publice de execuție - Consilier, 

clasa I, grad profesional asistent, în funcția publică de execuție - Consilier, clasa I, grad 

profesional debutant, în cadrul Compartimentului registrul agricol, agricultură al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Păușești, județul Vâlcea; 

 * Se transformă postul aferent funcției publice de execuție – consilier achiziții 

publice, clasa I, grad profesional principal, în funcția publică de execuție  consilier 

achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, în cadrul compartimentului 

contabilitate, resurse umane și achiziții publice al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Păușești, județul Vâlcea, ca urmare a susținerii și promovării examenului de 

promovare în grad imediat superior celui deținut; 

* Se transformă postul aferent funcției publice de execuție – consilier, clasa I, 

grad profesional principal, în funcția publică de execuție  consilier, clasa I, grad 

profesional superior, în cadrul compartimentului situații de urgență al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Păușești, județul Vâlcea, ca urmare a susținerii și 

promovării examenului de promovare în grad imediat superior celui deținut; 

 * Se înființează funcția publică de execuție de consilier/inspector, clasa I, grad 

profesional asistent, în cadrul compartimentului impozite și taxe al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Păușești; 

 * Se desființează funcția contractuală de execuție vacantă de muncitor calificat, 

gradul I, din cadrul compartimentului administrativ deservire al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Păușești; 

* Se reorganizează compartimentul juridic, stare civilă din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, în sensul redenumirii acestuia în compartiment juridic, stare 

civilă, relații cu publicul  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Păușești,  județul Vâlcea. 
 Art.2. Se aprobă organigrama modificată si statul de funcții conform anexelor 1și 

2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Primarul  şi secretarul general al comunei  vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Vâlcea, A.N.F.P., 

primarului comunei Păuşeşti și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare și publicare 

în Monitorul Oficial Local.    

                                                                                             Păușești: 22.02.2022 

 

 

 

                INIȚIATOR:                                   Contrasemnează pentru legalitate 

                     PRIMAR,                                                SECRETAR, 

                 Cătălin Avan                     Daniela Păloiu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Anexa nr. 1 la  P.H.C.L.12/2022 

JUDEŢUL VÂLCEA 

CONSILIUL LOCAL PĂUȘEȘTI 

 
 

ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PĂUȘEȘTI, 

 INSTITUTIILOR SI SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PĂUȘEȘTI 

 

                              

  

                                   

  

  

   

  

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

  

 

                Primar,                                                                                                                                      Contrasemnează,  

           Cătălin AVAN,                                                                                                                          Secretar general comună 

                                                                                                                                                                  Daniela PĂLOIU 

CONSILIUL 

LOCAL 
      PRIMAR 

SECRETAR 

GENERAL UAT 

 

 VICEPRIMAR  

COMPARTIMENT 

AGRICULTURĂ, 

REGISTRU 

AGRICOL   

FUNCȚIONARI 

PUBLICI: 2 

COMPARTIMENT 

ASISTENȚA 

SOCIALA 

FUNCȚIONARI 

PUBLICI : 1  

PERSONAL 

CONTRACTUAL:1  

 

COMPARTIMENT 

IMPOZITE SI 

TAXE 

FUNCŢIONARI 

PUBLICI: 3 

COMPARTIMENT 

ADMINISTRATIV 

DESERVIRE 
PERSONAL 

CONTRACTUAL : 1 

INSTITUTII 

PUBLICE DE 
CULTURA 

PERSONAL 

CONTRACTUAL : 1 

SERVICIUL PUBLIC 

DE PAZA 
PERSONAL 

CONTRACTUAL : 1 

- Demnitari:    2 

-  F.P. de conducere specifice:1                         

-  F.P. ex.  : 12  

 - F.C.de conducere: 1 

-  Pers.contract: 5 

       Total:   21 

COMPARTIMENT 

 JURIDIC, STARE 

CIVILA, RELAȚII 

CU PUBLICUL 

FUNCTIONARI  

PUBLICI : 1 

COMPARTIMENT 

CONTABILITATE, 

RESURSE UMANE,  

ACHIZIȚII 
PUBLICE 

FUNCŢIONARI 

PUBLICI: 4 

 

COMPARTIMENT 

SITUAŢII DE 

URGENTA 

FUNCȚIONARI 

PUBLICI : 1 

CABINET 

PRIMAR:1 

ADMINISTRATOR 

PUBLIC 



                                                                                              
 



CONSILIUL LOCAL PĂUȘEȘTI                                                                                                 Anexa nr.2 la P.H.C.L.nr.12/22.02.2022

                                                                          STAT DE FUNCŢII 
Nr. 

crt.

înalt 

funcţionar 

public

 de 

conducere 

de 

execuţie 

de 

conducere

de 

execuţie

DEMNITARI 

1 Avan Cătălin primar

2

Goran 

Gheorghe viceprimar

FUNCȚIE PUBLICĂ DE 

CONDUCERE SPECIFICĂ

3 Păloiu Daniela

secretar 

general  

gradul II S

FUNCȚIE 

CONTRACTUALA  DE 

CONDUCERE 

4

Bărăscu Radu - 

Constantin
administrator 

public S

CABINET PRIMAR

5

Toabeș 

Constantin - 

Iulian
Consilier 

personal S

perioada 

mandatului 

primarului

COMPARTIMENT 

CONTABILITATE, 

RESURSE UMANE ȘI 

ACHIZIȚII PUBLICE

6 Bobîlcă Dan inspector I superior S

7

Tudora Elena-

Cristina Consilier I superior S

8

Chițoiu Ana- 

Maria

consilier 

achiziții 

publice I superior S

9 Vacant consilier I asistent S

Numele, 

prenumele/ 

Vacant, 

temporar

STRUCTURA

FUNCŢIE DE 

DEMNITATE 

PUBLICĂ T
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p
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n
a
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/ 
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d
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s
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Functia contractualaFuncţia publică

C
la

s
a

 

G
ra

d
u

l 

p
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s
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n
a

l

N
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e
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l 
s
tu

d
iil

o
r



COMPARTIMENT 

AGRICULTURĂ, 

REGISTRU AGRICOL

10 Fota  Mihai consilier I superior S

11 Vacant consilier I debutant S

COMPARTIMENT 

JURIDIC , STARE CIVILĂ 

ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

12 vacant

consilier 

juridic I asistent S

COMPARTIMENT 

SITUAȚII DE URGENȚĂ

13 Pițigoi Ion consilier I superior S

COMPARTIMENT 

IMPOZITE ȘI TAXE

14

Bîzîc Dumitru - 

Marius inspector I superior S

15 Vacant inspector I asistent S

16 Ilie Nicolae referent III superior M

COMPARTIMENT 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

17

Stănișor Maria-

Mirabela consilier I principal S

18

Mateescu 

Anghel-Mircea
asistent 

comunitar principal PL

COMPARTIMENT 

ADMINISTRATIV  

DESERVIRE

19 Cruceru Viorica îngrijitor M

INSTITUȚII PUBLICE DE 

CULTURĂ

20 Toabeș Elena

referent 

bibliotecar IA M

SERVICIUL PUBLIC DE 

PAZĂ

21

Prvulovic 

Angelco paznic M



Număr de posturi/ Funcția Ocupate Vacante Total

Nr.total de demnitari 2 2

Nr.total de funcții publice de conducere specifică 1 1

Nr.total de funcții publice de execuție 8 4 12 Primar, Secretar general ,

Nr.total de funcții publice 9 4 13 Cătălin Avan Daniela Păloiu

Nr.total de funcții contractuale de conducere 1 0 1  

Nr.total de funcții contractuale de execuție 5 0 5

Nr.total de posturi din cadrul instituției 17 4 21
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