
 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI MILCOV 
Comuna Milcov, satul Ulmi str. Principală, NR.15, judeţul Olt 

TELEFON 0372919969     FAX:0349814147; 
e-mail:cmilcov@yahoo.com 

Nr. 15 din 30.04.2020 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind	modificarea şi aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Milcov, judeţul Olt	
 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare semnat de Primarului comunei Milcov înregistrată 
sub nr. 1641 din 23.04.2020  

- Dispozitiile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 390 alin. (2) și art. 478 alin. (4) din 
OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

- Prevederile art. 65 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii; 
- Raportul final nr. 1267 din data de 18.03.2020 al concursului de promovare 

în grad profesional, organizat de primăria comunei Milcov în data de 
16.03.2020 

- Prevederile Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea                                                                                    
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Milcov 
înregistrate sub nr. 2983 din 29.08.2019 și 3020 din 30.08.2019 

- Raportul compartimentului de resort întocmit de secretarul com. Milcov 
înregistrat sub nr. 1639 din 23.04.2020 

 
 În baza art. 139, alin.(1) şi art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, Consiliul Local Milcov, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1 Începând cu data de 01.04.2020 se modifică organigrama şi ştatul de 
funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Milcov, judeţul Olt, 
fără a se modifica numărul maxim de posturi aprobat, după cum urmează : 

• Funcția publică de execuție de Consilier grad profesional Principal clasa 
I, poziția 7 din ștatul de funcții, se transformă în funcție publică de 
execuție de Consilier grad profesional Superior clasa I în cadrul aceluiași 
compartiment. 

• Funcția publică de execuție de Consilier grad profesional Principal clasa 
I, poziția 8 din ștatul de funcții, se transformă în funcție publică de 
execuție de Consilier grad profesional Superior clasa I în cadrul aceluiași 
compartiment.  
 



 
 
 
• Funcţia contractuală de execuție de îngrijitor din cadrul compartimentului 

prevenire intervenție, poziția 15 din ștatul de funcții, devine vacantă prin 
decesul persoanei.,  
 

Art. 2  Începând cu data de 01.04.2020 se aprobă organigrama şi ştatul de funcţii 
al aparatului de specialitate al primarului comunei Milcov conform anexelor 1 
şi 2, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Prezenta va fi dusa la îndeplinire de compartimentul resurse umane si va 
fi comunicată persoanelor şi instituţiilor în drept. 
 
Art.3 Prezenta va fi dusa la îndeplinire de compartimentul resurse umane si va 
fi comunicată persoanelor şi instituţiilor în drept. 

 
 
 

                 Președinte de ședință          Contrasemnează/avizează 
          ?______________                   pentru legalitate 

        Gigi JUMATE                                      Secretar General al 
Comunei             
                                                                      ?___________________ 
             Grigore GABRIAN  

 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu un nr. de 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri 
9 consilieri în funcție,   
9 consilieri prezenți 

 
 


