
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al  

Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpina, 
precum și cele ale instituțiilor cu sau fără personalitate juridică  

înființate de Consiliului Local 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.26.820/15 noiembrie 2019 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Câmpina, precum și cele ale instituțiilor cu sau fără 
personalitate juridică înființate de Consiliului Local; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.26.822/15 noiembrie 2019, promovat de Direcția juridică - 
Compartiment resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 
servicii şi comerţ, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d.; 

- avizul Secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.26.823/             
15 noiembrie 2019; 

Ținând cont de adresa nr.5558/9643/2019 a Instituţiei Prefectului Judeţului 
Prahova și Nota de fundamentare a Direcției juridice – Compartimentul resurse 
umane, înregistrată sub nr. 26.763/15.11.2019; 

În conformitate cu prevederile: 
- art.III din O.U.G. 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; 

- art.129, alin.(2), lit.”a” și alin.(3), lit.”c”, art.242, alin.(1), coroborat cu 
art.611, art.406 și art.407, coroborat cu art.612, art.518 și art.610 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- art.3 din Anexa 1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art.196 alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art.1. - Aprobă organigrama şi statul de funcţii al Aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Câmpina, conform ANEXELOR nr.1 și nr.2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Aprobă organigrama şi statul de funcţii al Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidența Persoanei, conform ANEXELOR nr.3 și nr.4, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.3. - Aprobă organigrama şi statul de funcţii al Casei Tineretului, conform 
ANEXELOR nr.5 și nr.6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. - Aprobă organigrama şi statul de funcţii al Casei de Cultură ”Geo 
Bogza”, conform ANEXELOR nr.7 și nr.8, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. - Aprobă organigrama şi statul de funcţii al Clubului Sportiv Câmpina, 
conform ANEXELOR nr.9 și nr.10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. - Aprobă organigrama şi statul de funcţii al Serviciului Public de 
Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare, conform ANEXELOR 
nr.11 și nr.12, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.7. - Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea H.C.L. 
nr.129/25 septembrie 2018. 
 Art.8. - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcției juridice; 
- Compartimentului resurse umane; 
- Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanei; 
- Casei Tineretului; 
- Casei de Cultură ”Geo Bogza”; 
- Clubului Sportiv Câmpina; 
- Serviciului Public de Administrare și Exploatare a Pieței 

Centrale Agroalimentare. 

 
 Preşedinte de şedinţă,                          Contrasemnează, 
        Consilier,                         Secretar, 
                                                                    jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
Câmpina, 28 noiembrie 2019  
Nr. __                                                                   
                                               
 
          Cod FP-06-01, ver.1  
 
     
 
 
 
 
 
 
 



        ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
      P R I M A R 
Nr.26.820/15 noiembrie 2019 
 
 

     REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
al  Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Câmpina, precum și 

cele ale instituțiilor cu sau fără personalitate juridică                                      
înființate de Consiliului Local 

 
 

 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, 
alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei și 
aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi 
a statului de funcţii al  Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului 
Câmpina, precum și cele ale instituțiilor cu sau fără personalitate juridică 
înființate de Consiliului Local. 

In baza adresei nr.5558/9643/2019 a Instituțíei Prefectului Județului Prahova, 
prin care ne este comunicat numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul 
unității administrativ teritoriale și ca urmare a analizei propunerilor facute de catre 
conducatorii structurilor functionale din cadrul primariei, raportat la volumul de 
activitate si obiectivele propuse in continuare a fi realizate in cadrul institutiei, vă 
supun spre  aprobare organigrama şi statul de funcţii al  Aparatului de Specialitate al 
Primarului municipiului Câmpina, precum și a instituțiilor cu sau fără personalitate 
juridică din subordinea Consiliului local conform anexelor, cu următoarele precizări:  
 -  potrivit prevederilor art.242, alin.(1), coroborat cu art.611 din OUG             
nr.57/2019 privind Codul administrativ propun schimbarea denumirii funcției publice 
de conducere de Secretar al Municipiului ocupată de d-na Moldoveanu Elena, în 
Secretar General al Municipiului ; 
 -  prin același act normativ s-a abrogat OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale. În consecință, 
Aparatul permanent al consiliului local nu mai are temei legal de funcționare, motiv 
pentru care propun preluarea funcției de consilier juridic gradul IA ocupată de dnul 
Olărașu Laurențiu Petre în cadrul Compartimentului juridic al Aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Câmpina, urmând a avea ca atribuții principale 
relația cu Consiliul local și reprezentarea UAT în instanță. De asemenea, propun 
redenumirea ”Compartimentului juridic” în ”Compartiment juridic și relația cu 
Consiliul local”; 
 - potrivit prevederilor art.610 din OUG nr.57/2019 propun schimbarea 
denumirii funcțiilor publice de execuție de consilier clasa I grad superior din cadrul 
Compartimentului achiziții publice ocupate de doamnele: Ionescu Balea Camelia, 



Birligiu Adina și Ștefănescu Niculina, în funcții publice de execuție de consilier 
achiziții publice clasa I grad superior, urmand a fi numite în noile funcții; 
 - potrivit prevederilor art.3 din Anexa 1 la OUG nr.57/2019 propun 
redenumirea ”Centrului de informații pentru cetățeni” în ”Oficiul informații cetățeni 
și monitorizare a procedurilor administrative”, funcționarul public din cadrul acestei 
structuri va fi numit pe funcție, cu respectarea prevederilor art.518 din O.U.G. 
nr.57/2019; 
 - propun redenumirea Serviciului/Compartimentului de ”Ordine publică și pază 
obiective” din cadrul Direcției poliției locale în Serviciu/Compartiment ”Ordine 
publică”, urmând ca funcționarii publici din cadrul acestui serviciu/compartiment să 
fie numiți pe funcții cu respectarea prevederilor art.518 din O.U.G. nr.57/2019; 
 - propun redenumirea ”Compartimentului pentru monitorizarea serviciilor 
comunitare de utilități publice” în ”Compartiment monitorizarea serviciilor publice, 
transport, avize” și preluarea în cadrul acestuia a Oficiului transport, avize. 
Funcționarii publici din cadrul acestor  compartimente vor fi numiți pe funcții cu 
respectarea prevederilor art.518 din OUG nr.57/2019; 
 - potrivit art.406 și art.407 coroborat cu art.612 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ propun transformarea următoarelor posturi de natură contractuală 
în funcții publice de execuție: 
 a. funcția contractuală de consilier juridic IA preluată din cadrul Aparatului 
permanent al consiliului local, ocupată de dnul Olărașu Laurențiu Petre, în funcție 
publică de execuție de consilier juridic clasa I grad superior. (Menționăm că          
dnul Olărașu Laurențiu Petre este licențiat în științe juridice și are o vechime în 
specialitea studiilor de peste 15 ani, iar pentru ocuparea unei funcții publice de grad 
superior sunt necesari 7 ani vechime în specialitatea studiilor.) 
 b. funcția contractuală de consilier gradul I din cadrul Compartimentului 
programe de finanțare, relații internaționale și protocol ocupată de dna Dobrin 
Petruța, în funcție publică de execuție de consilier clasa I grad superior. (Menționăm 
că dna Dobrin Petruța are studii superioare de lungă durată cu specializarea 
”adminstrație publică” și are o vechime în specialitatea studiilor de peste 9 ani); 
 c. funcția contractuală de inspector gradul I din cadrul Compartimentului 
administrarea domeniului public și privat, ocupată de dnul Ionescu Gabriel, în funcție 
publică de execuție de referent clasa III grad superior (dnul Ionescu Gabriel are studii 
medii și o vechime în specialitatea studiilor de peste 20 de ani) . 
 d. funcția contractuală de paznic din cadrul Compartimentului ordine publică 
(redenumit) ocupată de dnul Vintilă Ciprian, în funcție publică de execuție de polițist 
local clasa III grad superior. (dnul Vintilă Ciprian are studii medii și o vechime în 
specialitatea studiilor de peste 20 de ani). 

Menționez că transformarea acestor funcții contractuale în funcții publice, o 
propunem având în vedere că titularii acestora desfășoară sau vor desfășura activități 
care implică exercitarea prerogativelor de putere publică. 

Totodată propun în baza solicitărilor sefilor de structuri funcționale: 
 - transformarea funcției publice vacante de referent clasa III grad superior de la 
Compartimentul impozite și taxe persoane fizice în funcție de consilier clasa I grad 
principal; 
 - transformarea funcției publice vacante de referent clasa III grad superior de la 
Compartimentul stare civilă în consilier clasa I grad superior; 



 - transformarea funcției publice vacante de consilier clasa I grad asistent de la 
Compartimentul evidența persoanei în consilier clasa I grad superior; 
  Îmi întemeiez aceste propuneri pe nevoia de a asigura o mai bună coordonare 
și un control mai eficient asupra activității structurilor din subordinea mea directă și  
ținând seama de modificările legislative incidente, respectiv cele cuprinse în O.U.G. 
nr.57/2019. 
 Cadrul legal aplicabil: 

- prevederile art.III din O.U.G. 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.129, alin.(2), lit.”a” și alin.(3), lit.”c”, art.242, alin.(1), 
coroborat cu art.611, art.406 și art.407, coroborat cu art.612, art.518 și art.610 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederile art.3 din Anexa 1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- prevederile  art.196 alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 

 
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurenţiu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

S E C R E T A R 
Nr. 26.823/15 noiembrie 2019 
 
 
 

A V I Z 
 
Secretarul Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile 

art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
analizând prin prisma actelor normative și administrative: 
 - referatul de aprobare nr.26.820/15 noiembrie 2019, formulat de ing.Tiseanu 
Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.26.822/15 noiembrie 2019, întocmit de Direcția juridică - 
Compartiment resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - adresa nr.5558/9643/2019 a Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova și Nota 
de fundamentare a Direcției juridice – Compartimentul resurse umane, înregistrată 
sub nr. 26.763/15.11.2019, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al  Aparatului 
de Specialitate al Primarului municipiului Câmpina, precum și cele ale 
instituțiilor cu sau fără personalitate juridică înființate de Consiliului Local,  
motivat de prevederile: 

- art.III din O.U.G. 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; 

- art.129, alin.(2), lit.”a” și alin.(3), lit.”c”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat 
cu art.139, alin.(1), art.242, alin.(1), coroborat cu art.611, art.406 și art.407, coroborat 
cu art.612, art.518 și art.610 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- art.3 din Anexa 1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 

 
SECRETAR, 

jr.Elena Moldoveanu 
 
 
 
 
 
edit.B.L.                                                                                          
                 Cod FP-06-04, ver.1   
 
 
 
  
 


	A V I Z
	jr.Elena Moldoveanu


