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ROMÂNIA            
JUDEŢUL GORJ                                                                                                                                      
COMUNA RUNCU                                                                                       
CONSILIUL LOCAL        

HOTĂRÂREA NR.47 
privind modificarea organigramei si ştatului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Runcu, 

judeţul Gorj  si a serviciilor publice de interes local 
 
     Consiliul Local  Runcu, judeţul Gorj  
      Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Runcu, Județul Gorj, Cimpeanu Grigore Adi, 
- referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Runcu, Județul Gorj, Cimpeanu Grigore Adi inregistrat sub 

nr.6797/20.09.2019; 
- prevederile art. 5, lit, g), q), ff), gg), art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 610,alin(1), art. 611 alin. (1) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
- prevederile art. 40 alin. (1), lit. a) din Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare, 
- prevederile art. 41 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, 
- prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal - Anexa nr.3 - Regulament-cadru de organizare şi 
funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunelor (art. 1, 9, 11), 

- prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, cu modificările și completările 
ulterioare, 

- prevederile Ordinului Prefectului–Judeţul Gorj nr. 120 din 16.04.2019, anexa nr. 2, 
- Procesul-verbal de control al A.N.P.I.S. - A.J.P.I.S. Gorj cu nr. 10010 din 31.05.2019. 
- Rapoartul de specialitate ale compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului Comunei 

Runcu,inregistrat sub nr.6798/20.09.2019;  
-  Prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă 

a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Prevederile H.G. nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de 

funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi 
managementul resurselor umane, financiare şi materiale;  

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Runcu, 
- În temeiul art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Â S T E : 

            Art. 1. Se aprobă modificarea  organigramei  pentru  aparatul de specialitate al Primarului Comunei Runcu, 
județul Gorj  si a serviciilor publice de interes local conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare, valabilă începând cu data 
de 01.10.2019. 
            Art. 2. Se aprobă modificarea statului de funcții  pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Runcu, 
Județul Gorj si a serviciilor publice de interes local, valabil începând cu data de 01.10.2019 conform anexei nr. 2 la 
prezenta hotarare.  
     Art. 3: Primarul Comunei Runcu și compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului vor duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului Comunei Runcu, în termen legal, Instituţiei 
Prefectului Judeţului Gorj (în vederea exercitării controlului de legalitate), Primarului Comunei Runcu (în vederea ducerii 
la îndeplinire), Agenției Naționale a Funcționarilor Publici şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul și pe 
site-ul instituției: www.runcugorj.ro.               
           Adoptata în sedinta ordinara a Consiliului local Runcu din data de 27.09.2019 cu un nr de 15 voturi pentru 
din totalul de 15 consilieri locali  prezenti din cei 15 in functie. 
 
Data:27.09.2019 
 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                         CONTRASEMNEAZA 
                     CONSILIER,                                                                                SECRETAR               
             DUVAC GHEORGHE                                                                   VLADUT CAMELIA                                                                                                                                                
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