
CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL                         
JUDEŢUL ARGEŞ 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 12/22.12.2020 

privind aprobarea structurii organizatorice  (organigrama și statul  de funcţii ) a aparatului de specialitate 
al primarului  comunei Poienarii de Muscel şi a  serviciilor publice  de interes local  

 
 

Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în ședință ordinară ; 
  Având în vedere : 

- referatul de aprobare nr. 5058/17.12.2020   al primarului comunei  și raportul  nr. 
5059/17.12.2020   întocmit de secretarul general al  comunei ; 

-prevederile Legii nr. 217/2018 privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
  În baza art.128 ,alin.3 lit.c din  O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ potrivit 
căruia :  Consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi 
statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, 
reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 
reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora,precum și 
art.158,art.544- art.548 din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ ; 
  Văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate ; 
  În baza  art.139  ,alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019  privind 
Codul administrativ:  
 

HOTĂRĂŞTE 
 
  Art.1  Se aprobă  structura organizatorică  (organigrama și statul  de funcţii ) a aparatului 
de specialitate al primarului  comunei Poienarii de Muscel şi a  serviciilor publice  de interes local 
conform  Anexelor  nr.1 și nr.2 din prezenta hotărăre . 

Art.2 Anexele nr.1 şi nr.2  fac parte integrantă din prezenta   hotărâre. 
Art.3 Cu aducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se împuternicește secretarul general al 

comunei . 
Art.4 Prezenta hotărâre va fi afişată  pentru aducerea ei la cunoştinţă publică comunicată  

primarului , A.N.F.P.București    şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control legalitate. 
 
 

 
 Dată astăzi  : 22.12.2020 

  
 
  Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează 
             Anghel Boarță Ion                                                                   secretar general 
               Boboc Remus Eduard 
 
 Nr.consilieri prezenţi :13 
 Nr. Voturi  -   pentru  :12 
        -împotrivă :1 
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