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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

     nr. 22 din 30.03.2022 

cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Micești 

 

 Consiliul Local al Comunei Micesti, jud. Arges, întrunit în sedință ordinară din 

data de …………………. 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Micești; 

Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane; 

Hotărârea nr. 26/11.08.2020 privind aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 

modificării organigramei și a statului de funții ale Aparatulului de specialitate al Primarului 

Comunei Micești, ale aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Comunei Micești, ale 

instituțiilor și serviciilor publice locale, din cadrul U.A.T. COMUNA MICEȘTI; 

Luând în considerare ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri financiare; 

Ținând seama de adresa nr. 10237 din data de 28.03.2022 a Instituției Prefectului din Județul 

Argeș înregistrată la Comuna Micești sub nr.3487/28.03.2022, prin care ne-a transmis situația 

actualizată a numărului de posturi pentru anul 2022;   

În temeiul prevederilor art. 129 alin.3 lit.c, art. 139 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din 

Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul Local al Comunei Miceşti 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 Se aproba desființarea celor două funcții contractuale de execuție din cadrul 

Compartimentului Centrul Local de Informare și Promovare Turistică, Comuna Micești, 

jud. Argeș după cum urmează: 

• 1 funcție contractuală de execuție REFERENT-AGENT DE TURISM; 

• 1 funcție contractuală de execuție – vacantă. 

Art.2 Se aproba organigrama și statul de functii al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Micești, conform anexelor nr. 1-2, care fac parte integranta din prezenta hotarare; 

Art.3 Primarul comunei Micesti, jud. Arges, va duce la indeplinire prevederile prezentei 

HOTARARI. 

 

Iniţiator proiect,                                                   Contrasemnează, 

Primar,                                        Secretar General al Comunei Miceşti, 

Ing. Voicu Dumitru                                            Dulamă Mihai-Iulian 

 


