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H O T Ă R Â R E 

 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Aninoasa, județ Dâmbovița 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 Proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 48 din 06.07.2020 propus de viceprimarul comunei, 

ce exercită în conformitate cu dispozițiile art. 163 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile primarului; 

 Referatului de aprobare al viceprimarului comunei, ce exercită în conformitate  cu  dispozițiile 

art. 163 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, atribuțiile primarului, ca instrument de prezentare și motivare, 

semnat în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 6559 din 06.07.2020; 

 Raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de doamna Petrescu Cristina Elena, având funcția publică de execuție de inspector, înregistrat 

sub nr. 6562 din 06.07.2020; 

 Avizelor cu caracter consultativ ale Comisiilor de specialitate nr. 1-3 din cadrul Consiliului local 

al comunei Aninoasa, județ Dâmbovița, înregistrate sub nr. 7300 din 24.07.2020, nr. 7295 din 24.07.2020 

și respectiv nr. 7297 din 24.07.2020; 

 Hotărârii Consiliului local al comunei Aninoasa nr. 29/28.05.2020 privind modificarea 

organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa, județ 

Dâmbovița; 

 Hotărârii Consiliului local al comunei Aninoasa nr. 7/30.01.2020 privind modificarea 
organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa, județ 
Dâmbovița; 

 Hotărârii Consiliului local al comunei Aninoasa nr. 106/23.12.2019 privind actualizarea  
Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa, 
județ Dâmbovița; 

 Hotărârii Consiliului local al comunei Aninoasa nr. 84/26.11.2018 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa, 
județ Dâmbovița, actualizat; 

 Adresei nr. 4099/27.04.2020 emisă de Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița prin care se 

comunică numărul maxim de posturi pe care unitatea adminsitrativ-teritorială comuna Aninoasa, județ 

Dâmbovița îl poate avea pentru anul 2020, înregistrată sub nr. 4279 din 30.04.2020; 

 Art. 40 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
 Standardului 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini și Standardului 4 - Structura organizatorică din Anexa 

la Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 
 Art. 5 pct. 7 lit. g), pct. 17, pct. 33 lit. ee), pct. 34 lit. ff), pct. 35 lit. gg) pct. 36 lit. hh), coroborate 

cu cele ale art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), raportate la art. 154 alin. (1) – (3), art. 368 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Art. 1, 2, 4 - 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională  în administrația publică, 
republicată; 
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în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ANINOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, întrunit în ședință ordinară în data 
de 30.07.2020, adoptă prezenta hotărâre cu caracter normativ: 

 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Aninoasa, județ Dâmbovița, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. La data  la care prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte se abrogă orice alte 

dispoziții contrare. 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat 
cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului județului Dâmbovița pentru 
exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 5. Transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate 
a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unității 
administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru informare, în format 
electronic şi în Monitorul oficial local al comunei Aninoasa, județ Dâmbovița. 

 
 

   Preşedinte de şedinţă, 

Roxana Elena NEAGU 

Contrasemnează, pentru legalitate 

Secretar general, 

jr. Ioana Raluca ENE 

 
 
 
 
Aninoasa, 30 iulie 2020  
Nr. 49 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, nici un vot „împotrivă”, nici o „abținere”. 
Nr. consilieri prezenți: 15 
Nr. consilieri în funcție: 15   

 
            

           
 

 

 

 

 

 

 

         


