
 

  

                  ROMÂNIA 
         JUDEŢULăIALOMIŢA 
     CONSILIUL LOCAL DRIDU 
 
 

HăOăTă;ăRăÂăRăE 
privind aprobarea modific<rii organigrameiășiăaăștatuluiădeăfuncțiiăpentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Dridu 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRID U,ă JUDEŢULă IALOMIŢA, întrunit în 
ședinț<ăordinar<ăînădataădeă30.06.2020,ălegalăconstituit<: 
  
Având în vedere și luând în considerare:   raportul de specialitate al d-nei Dumitrescu Luminița nr. 2462/18.06.2020;  referatul de aprobare al d-lui primar Turiga Valentin nr. 2463/18.06.2020;  cererea de încadrare a doamnei Diacănu Marcela Monica nr. 2449/17.06.2020.  avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dridu, nr. 2480/19.06.2020, 

2498/22.06.2020, 2499/22.06.2020; 
 
În conformitate cu prevederile: 
  Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  Art. III al OUG nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată 
prin Legea nr. 13/2011, cu modificările 群i completările ulterioare;  În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 2 din H.G. 427/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al 
persoanei cu handicap,  În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1 din Legea 448/2006 privind protecția 群i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

În temeiul art. 129, alin. 1 ,  alin. 2  lit . ”a”, alin.  3 lit. ”c”, art. 139 alin.  1  și ale art. 196 alin. 
1 lit. ”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările 群i 
completările ulterioare, 
 

HOT;R;ŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Dridu, județul 
Ialomița conform anexei 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
Art.2.  Se aprobă 訓tatul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Dridu, județul 
Ialomița conform anexei 2, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
Art.3.  Începând cu data prezentei hotărâri î群i încetează aplicabilitatea HCL nr. 49/15.10.2019. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Dridu, Instituției Prefectului Județului 
Ialomița, în vederea exercitării controlului de legalitate 群i se aduce la cuno群tința publică prin grija 
secretarului general al comunei. 
 
 

    PREŞEDINTEăDEăSEDINŢ;,                       CONTRASEMNEAZ; PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                      SECRETAR GENERAL, 
        GHEORGHE MARIAN                                                     DUMITRU NICOLETA  
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