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Nr. 3606/30.03.2022                                          

 

  

REFERAT DE APROBARE 

al Proiectului 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 

 

 Structura organului administrativ și a legăturilor ierarhice  -  directe și indirecte, orizontale și 

verticale, organice și functionale, sunt reprezentate grafic prin  organigramă. Aceasta reflectă locul pe 

care fiecare persoana și postul pe care-l ocupă îl dețin în ierarhia administrativă, corespunzator 

atribuțiilor pe care le are în structura în care își desfășoară activitatea. Așadar, organigrama este o 

reflectare grafică a structurii și posturilor din organul administrativ. 

 Totalitatea funcțiilor dintr-un organ executiv, corespunzătoare structurii sale organizatorice 

(organigramei), reprezintă statul de funcții al autoritatii, în care se  reflecta numarul efectiv al 

persoanelor care pot funcționa pe posturile existente. 

 Prin Hotararea nr. 26/2020 s-au aprobat organigrama și statul de functii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Micești. 

 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 momentul de față la nivelul Comunei Micești  sunt aprobate un număr de 33 de posturi. 

Având în vedere cele mai sus menționate este necesară desființarea unui număr de două posturi 

după cum urmează:  

➢ Desființarea celor două funcții contractuale de execuție din cadrul Compartimentului Centrul 

Local de Informare și Promovare Turistică, Comuna Micești, jud. Argeș: 

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

• 1 funcție contractuală de execuție – vacantă;  

 Menționez că aceste posturi au fost înființate pe perioada implementarii proiectului ,,Infiinatere 

Centrul Local de Informare și Promovare Turistică, Comuna Micești, judetul Argeșʺ, proiect 

finantat  din fonduri europene nerambursabile.  

 În baza celor prezentate mai sus, propun ca organul deliberativ să dezbată și să aprobe în cadrul 

ședinței Consiliului local Proiectul de hotarare  privind  aprobarea  organigramei și  a statului de 

funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Micești,  conform documentatiei anexate. 

 

Primar, 

Ing. Dumitru VOICU 


