
 
 

HOTĂRÂREA  NR.37 
PRIVITOR LA : modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului orașului Băbeni 
  

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 30 martie 2020, la care participă un număr de 15 consilieri din totalul 
de 15 consilieri în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.22/20 februarie 2020 domnul 
consilier local Niculicea Tudorel a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna martie 
2020; 
 Luând în discuţie referatul de aprobare nr. 5154/23 martie 2020,  proiectul  
de  hotărâre  iniţiat  de primarul oraşului Băbeni şi raportul de specialitate nr. 
5155/23 martie 2020 al compartimentul Resurse umane prin care se propune 
modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 
primarului orașului Băbeni, ca urmare a parcurgerii perioadei de stagiu de 1 an de 
către doamna Novăceanu Veronica, având funcția publică de execuție de inspector, 
clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Biroului contabilitate, impozite și taxe 
locale din aparatul de specialitate al primarului orașului Băbeni; 
 Luând în considerare și: 
 a) raportul de stagiu nr.2581/14 februarie 2020 întocmit de doamna 
Novăceanu Veronica, având funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul 
profesional debutant în cadrul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, ca 
urmare a parcurgerii de stagiu de 1 an; 
 b) referatul nr.2580/14 februarie 2020, întocmit de doamna Bulagea Cătălina, 
șef birou Contabilitate, impozite și taxe locale, având calitatea de îndrumător al 
funcționarului public debutant mai sus menționat; 
 c) raportul de evaluare a perioadei de stagiu nr.2582/14 februarie 2020 din 
care rezultă că funcționarul public debutant a obținut calificativul ”corespunzător”; 
  d) adresa Institutiei Prefectului judetului Valcea nr.5803/18 aprilie 2019, 
înregistrată la Primăria orașului Băbeni sub nr.6425/23 aprilie 2019 prin care se 
comunică numărul maxim de 109 posturi la nivelul orașului, din care 75 de posturi 
potrivit pct.1 din anexa la OUG nr.63/2010, 9 posturi sunt alocate pentru înființarea 
poliției locale, 4 posturi pentru serviciul public comunitar de evidență persoanelor, 
2 posturi de șoferi necesare deservirii microbuzelor școlare, 14 posturi suplimentare 
conform OUG nr.41/2015 pentru proiectul având ca indicator de rezultat înființarea 
unor posturi și 5 posturi pentru implementare proiecte finanțate din fonduri externe 
nerambursabile potrivit pct.4 din anexa la OUG nr.63/2010; 
 Având in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate prin care 
se propune admiterea proiectului de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii 
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proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 5156/23 martie 2020 întocmit de secretarul 
general al oraşului; 
 În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.a), art.154 
alin.(3), art.474-475 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările ulterioare, coroborate cu cele ale art.79 din HG nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările ulterioare, cu  15  voturi pentru, adoptă 
următoarea 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. – Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al primarului orașului Băbeni, după cum urmează: 

a) în cadrul BIROULUI CONTABILITATE, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE se 
aprobă transformarea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, gradul 
profesional debutant (ID 533830), post ocupat de doamna Novăceanu Veronica, în 
funcția publică de inspector, clasa I, gradul profesional asistent.  

Art.2. -  Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de 
specialitate al primarului orașului Băbeni, ale serviciilor și instituțiilor de 
subordonare locală, cu modificările prevăzute la art.1, cu un număr total de 156 de 
posturi, conform anexelor nr.1 si 2 care fac parte intregrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea 
Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.31/20 februarie 2020 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 
primarului orașului Băbeni. 

Art.4. – Primarul oraşului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediul compartimentului Resurse umane, iar secretarul general al oraşului 
va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, compartimentului 
responsabil cu punerea în executare, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici şi 
aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de 
internet www.orasbabeni.ro. 
        
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
       Tudorel NICULICEA    Contrasemnează pentru legalitate,      
            SECRETAR GENERAL, 
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