
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.154/28 noiembrie 2019 

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 Consiliul Local 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.7.479/20 martie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.154/28 noiembrie 2019 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 Consiliul Local; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.7.480/20 martie 2020, 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 General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.7.481/20 martie 2020; 

- referatul înregistrat sub nr.7.478/20 martie 2020, întocmit de Direcția juridică - 
Compartiment resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 

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.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 

- art.129, alin.(2), lit.”a” și alin.(3), lit.”c” 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.I. - Aprobă modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.154/            

28 noiembrie 2019 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 Consiliul Local, conform ANEXEI, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art.II. - Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcției juridice; 
- Compartimentului resurse umane. 

 
 

 Preşedinte de şedinţă,                          Contrasemnează, 
        Consilier,                  Secretar General, 
                                                                                          jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 26 martie 2020  
Nr. ___                                                                  
                                               
 
   
 
 
 
 
 
 
 
         
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
      P R I M A R 
Nr.7.479/20 martie 2020 
 

     REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la  

H.C.L. nr.154/28 noiembrie 2019 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 Consiliul 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 pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L. 
nr.154/28 noiembrie 2019 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 Consiliul Local. 
 Având în vedere  adoptarea H.C.L. nr.154/2019 privind aprobarea organigramei 
și a statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpina, 
precum și cele ale instituțiilor cu sau fără personalitate juridică înființate de Consiliul 
Local ca urmare apariției O.U.G. nr.57/52019 privind Codul administrativ și luând în 
considerare că în Anexa nr.2 la aceasta a apărut o eroare materială în sensul că în statul 
de funcții sunt enumerate 150 funcții de asistenți personali, iar în organigramă avem un 
număr de 123 funcții de asistenți personali, se impune rectificarea erorii materiale prin 
intocmirea anexei conforme cu organigrama. 
 Totodată propunem ca în statul de funcții să fie evidențiate și următoarele 
modificări care au apărut după aprobarea H.C.L. nr.154/2019 și anume: 

- d-na Nilă Adelina consilier clasa I grad debutant, în urma terminării stagiului a 
fost evaluată și numită definitiv în funcția de consilier clasa I grad asistent 
începând cu 01.01.2020; 

- d-na Sofonea Georgeta Mihaela consilier clasa I grad principal în cadrul 
Compartimentului executări silite, amenzi, evidență încasări a fost mutată 
definitiv la Compartimentul impozite și taxe persoane fizice. 

- funcția de ingineri horticol ocupată de d-na Paraschiv Iulia de la Serviciul 
administrare spații verzi să fie Consilier, pentru corespondentul din grila de 
salarizare. 

 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” și 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  



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.7.481/20 martie 2020 

 
 
 

A V I Z 
 
 
Secretarul General al 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 proiectul de 
hotarâre inițiat, care are la bază referatul de aprobare nr.7.479/20 martie 2020, formulat 
de ing.Tiseanu Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

  Având în vedere: 
 - raportul nr.7.480/20 martie 2020, întocmit de Direcția juridică - Compartiment 
resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.154/                   
28 noiembrie 2019 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 Consiliul 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.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 

- art.129, alin.(2), lit.”a” și alin.(3), lit.”c” și art.196 alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 
   

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
 
 
edit.B.L.                          


	A V I Z
	jr.Elena Moldoveanu


