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HOTARAREA N r. 17 2/28.12.2022
Privind modificarea organigramei, a statului de func{ii al aparatului de specialitate al

primarului Ora;ului Chitila Ei al Clubului Sportiv Chitila - persoani juridicl de drept public,
aflatI in subordinea Consiliului Local al Orapului Chitila

Consiliul Local al Oraqului Chitila, jude{ Ilfov,
Avdnd in vedere :

- Referatul de aprobare al domnului Emilian Oprea. primarul Oragului Chitila qi raportul de
specialitate al Biroului Resurse Umane Ei Salarizare,

- referatul de specialitate intocmit de citre domnul Florin Iordan Director executiv al
Direcjiei Polilia Locale Chitila, privind reorganizarea Direcfiei Poliliei Locale Chitila prin
preluarea acesteia in cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

- ayizul favorabil al comisiilor de specialitate;
- adresa nr. 12768lT A din 17.11.2022 emisi de lnstitulia Prefectului judelului llfov prin

care ni se comunici numirul maxim de posturi la nivelul Oragului Chitila.judel Ilfov :

- prevederile Ordonanlei de urgenll nr 5712019 privind Codul administrativ. cu
modificarile gi completirile ulterioare.

- prevederile Ordonanlei de Urgenli a Guvemului nr. 6312010 pentru modific[rea gi

completarea Legii nr. 273/2006. privind finanlele publice locale, precum gi pentru
stabilirea unor mdsuri financiare, aprobatd cu modificlrile qi completirile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 5312003 - Codul Muncii (r2), actualizati cu modificirile gi

completlrile ulterioarel
- prevederile Legii nr. 292120'l l. privind asistenla sociali cu modificarile gi completirile

ulterioare:
- prevederile H.G. Nr. 79712017 pentru aprobarea regu lamentelor-cadru de organizare gi

funclionare ale serviciilor publice de asistenla sociald gi a structurii orientative de
personal;

- prevederile Ordonanlei de urgenld nr. 16212008. privind transferul ansamblului de atribulii
qi competenle exercitate de Ministerul SInAtelii Publice catre autoritetile administraliei
publice Iocale;

- prevederile Ordinului nr. 43814.62912021 privind asigurarea asistenlei medicale a

preqcolarilor. elevilor din unitelile de invet5mant preuniversitar pi studenlilor din
instituliile de inveFmant superior pentru men(inerea stirii de sinitate a colectivitelilor $i
pentru promovarea unui stil de viatd senetos,

- prevederile Legii nr. 44812006, privind proteclia gi promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap (r2) aclmlizatd cu modificirile $i completerile ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 26812007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 44812006 privind protectia gi promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap. cu modificlrile 9i completirile ulterioare.

- prevederile Legii nr. 6912000. privind educatia fizicI qi sportul, cu modificirile qi

completiri le ulterioare;

- prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de

punere in aplicare a dispoziliilor Legii educatiei fizice gi sportului nr. 69/20001
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- Avizul de constituire $i Autorizalia de funclionare eliberate sub nr. 140/21.06.2016 de

Ministerul Tineretului Ei Sportului pentru Club Sportiv Chitila;
- Prevederile Legii nr. 15512010 (*republicata*) a politiei locale,

- Ordinul nr. 1886/2019 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru oblinerea
avizului Agenliei NaJionale a Funclionarilor Publici, precum qi a modalitalii de
transmitere a acestora de cetre autorite[ile qi instituliile publice,

- Ordinul nr. 19912021 pentru modificarea anexei la Ordinul pregedintelui Agenliei
Nalionale a Funclionarilor Publici nr. 1.886/2019 privind aprobarea listei documentelor
necesare pentru oblinerea avizului Agenliei Nalionale a Funclionarilor Publici, precum gi

a modalifilii de transmitere a acestora de cetre autoritelile qi instituliile publice,
- prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizatd cu modificerile

gi completlrile ulterioare;
- prevederile art.129 alin (2) lit.a), din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ,

. in temeiul art. 139 atin. (l) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE:

Art.f . (l) Se aprobi reorganizarea Direc!iei Polilia Locali Chitila prin preluarea acesteia in cadrul
aparatului de specialitate al Primarului incepdnd cu data de 01.01.2023.

(2) Se aprobn noua structurd a organigramei qi a statului de funclii al aparatului de
specialitate al primarului Ora;ului Chitila, pentru anul2023. conform anexelor nr. I - 2. ce fac parte
integrantd din prezenta hotirire.
Ar1.2. Se aprobd organigrama $i statul de funclii al Clubului Sportiv Chitila, persoana juridicd de
drept public, aflati in subordinea Consiliului Local al Oraqului Chitila, conform anexei 3 - parte
integranti din prezenta hotdrdre.
Art.3. (l) In exercitarea atributiilor, Primarul oraqului Chitila poate transforma funcliile publice 9i
contractuale vacante in func{ii de aceeasi categorie, dar cu alti denumire sau in funclii publice gi
contractuale de nivel inferior sau superior, fird a afecta fondul de salarii. in limita bugetului aprobat.

(2) in exercitarea atribu!iilor. Primarul oragului Chirila este imputemicit sdhcl modificdri.
deta;5ri ori muteri pe posturi, in cadrul qi intre compartimentele aparatului sdu de specialitate qi intre
serviciile din subordinea Consiliului Local al ora;ului Chitila, cu respectarea numdrului total de
posturi aprobate qi a prevederilor legale.
Art.4. Cu data adoptdrii prezentei hotirAri iqi inceteaza aplicabilitatea orice prevederi contrare
anteriore.
Art.S. Primarul Oragului Chitila. prin compartimentele de specialitate. va duce la indeplinire
prevederile prezentei.
Art.6. Prezenta hotdrare poate fi contestatd in instanld conform dispoziliilor Legii nr. 55412004
privind Contenciosul administrativ.
Art.7' ( l) Prezenta hot5rare se comunici prefectu lui judelului Ilfov. in vederea controlului cu privire
Ia legalitate gi se va aduce la cunoitinl5 publici prin grija Secretarului General al UAT Orag Chitila.

(2) Aducerea Ia cunoqtinli publicl se face prin afipare la sediul autoriteli lor administraliei
publice pi prin publicare pe pagina de internet a Primiriei Oragului Chitila.
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  Anexa 1 H.C.L. 172/28.12.2022 

    ** Serviciu care funcționează la nivel de birou fără personalitate juridică 
  *** Serviciu care funcționează la nivel de compariment fără personalitate juridică 
**** Club Sportiv Chitila, persoană juridică de drept public 

CONSILIUL LOCAL PRIMAR 

VICEPRIMAR 
(1) 

CABINETUL VICEPRIMARULUI 
(1) 

CABINETUL PRIMARULUI 
(2) 

COMPARTIMENT 
AUDIT  

(1)
ADMINISTRATOR 

PUBLIC (1) 
SECRETAR GENERAL 

U.A.T. ORAȘ CHITILA (1) 

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
(1+9+8+38) 

DIRECTIA ECONOMIC 
(1+1+5+39) 

CULTURĂ 
(3) 

SERVICIU 
BUGET- 

CONTABILITATE 
(1+1+9)

SERVICIU 
 IMPOZITE SI TAXE 

LOCALE 
 (1+11)

BIROU IMPLEMENTARE 
PROIECTE (1+9)

BIROU 
 RAPORTARI 

(1+5)

BIROU 
RESURSE 
UMANE, 

SALARIZARE 
ȘI JURIDIC 

(1+7) 

COMPARTIMENT 
RELATII CU 

PUBLICUL SI 
ASOCIAȚIILE DE 

PROPRIETARI 
  (4)

COMPARTIMENT 
ASISTENȚĂ 
MEDICALĂ 

COMUNITARA 
 (2)

COMPARTIMENT 
ASISTENȚĂ 

MEDICALĂ ÎN 
UNITAȚILE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

 (6) 

COMPARTIMENT 
BUGET-

PROGNOZE 
(2)

COMPARTIMENT 
CONTABILITATE 

SI EXECUTIE 
BUGETARA 

 (2)

COMPARTIMENT 
ACHIZIȚII 
PUBLICE 

(3)

COMPARTIMENT 
INVESTIȚII 

 (4)

SERVICIUL 
 MANAGEMENT LOCAL  

(1+1+33)

BIROU 
ADMINISTRATIV 

 (1+5) 

COMPARTIMENT 
ADMINISTRAREA 

DOMENIULUI PUBLIC ȘI 
PRIVAT 

 (14) 

SERVICIU VOLUNTAR 
PENTRU SITUATII DE 

URGENȚĂ 
 (1)

ARHITECT ȘEF 
(1)

SERVICIUL 
URBANISM ȘI 
AMENAJARE 
TERITORIALĂ 

(1+1+4+5)

BIROU REGISTRUL AGRICOL, 
FOND FUNCIAR ȘI BAZĂ DE DATE 

IMOBILE DOMENIUL PUBLIC ȘI 
PRIVAT U.A.T. CHITILA 

 (1+5)

SERVICIUL PUBLIC 
COMUNITAR LOCAL DE 

EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 
(1+5)

DIRECTIA 
POLITIA LOCALA 

 (1+20)

CLUB SPORTIV CHITILA   
(1+7)****

COMPARTIMENT 
STARE CIVILA 

(2)
COMPARTIMENT 

EVIDENTA PERSOANELOR 
 (3) 

COMPARTIMENT MONITORIZARE 
UNITATI DE INVATAMANT 

 (12)***

COMPARTIMENT 
CIRCULATIE 

 (4)

COMPARTIMENT 
INSPECTIE  

(3)

COMPARTIMENT 
SECRETARIAT 

 (2)
BIROU ORDINE PUBLICA 

(11)

SERVICIU 
INVESTITII ȘI 

ACHIZIȚII PUBLICE 
(1+8)
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