
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 
 
 
 

HOTARAREA NR. 9/30.04.2015 
Privind aprobarea organigramei si a statului de functii, al aparatului de specialitate din cadrul 

primariei Stefanestii de Jos – Ilfov, conform legii 188/1999, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 
 
 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos – Ilfov, intrunit in sedinta ordinara in 
data de 30.04.2015, 

Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a d-lui Anghel Rababoc, primar al comunei 

Stefanestii de Jos – Ilfov; 
- Raportul de specialitate intocmit de d-na Viviana Cencu, inspector de 

specialitate, 
In baza: 

- art. 2 alin. 3 si art. 107 si 111 din legea nr. 188/1999 – Statutul 
functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- avizului emis de Agentia Nationala a Functionarilor Publici cu 
nr.12817/2015; 

In temeiul art. 45 din legea nr. 215/2001, republicata, privind Administratia publica 
locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

 
HOTARASTE: 

 
 Art. 1 Se aprobă organigrama Aparatului de specialitate al primarului, conform 
Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotarare. 
 
 Art. 2 Se aprobă ştatul de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului, conform 
Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotarare. 
 
    Art. 3  Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari. 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                                  SECRETAR COMUNA, 

 

 

Consilieri prezenti: 12 
 
Cu un numar de __11____ voturi “pentru” din 14 consilieri in functie 



PRIMAR 

SECRETAR ADMINISTRATOR 
PUBLIC 

CONSILIER 
PERSONAL 

VICEPRIMAR 

CONSILIUL 
LOCAL 

 
Serviciul public 

comunitar local de 
evidenţa a persoanelor 

4 

-- 

4 

PRIMARIA COMUNEI ŞTEFĂNEŞTII DE JOS – JUD. ILFOV                                                           ANEXA NR. 1 LA HCL__9___/2015 
 
 
 

Compartiment 
autoritate 
tutelară şi 
asistenţă 
socială 
(include 
asistenţii 
personali) 

32 

-- 

32 

PRIMAR, 
 
ANGHEL RABABOC 

Compartiment 
fond funciar şi 

agricultură 

3 

-- 

3 

Compartiment 
auxiliar, 

administraţie 
gospodărească şi 

arhivă 

8 

-- 

8 

Birou poliţie 
locală 

 

6 

1 

5 

Compartiment 
de urbanism, 

cadastru, 
mediu, 

autoritate 
autorizare taxi 

2 

-- 

2 

Compartiment 
fonduri 

europene, 
achizitii 

publice si 
resurse umane 

3 

-- 

3 

Compartiment 
buget-finanţe,  
contabilitate 

 

2 

-- 

2 

Compartiment 
taxe si 

impozite 
locale 

5 

- 

5 


