
 
 

 
 

 

   
 

 
                            

HOTĂRÂRE 
privind transformarea unor posturi  contractuale in functii publice , modificarea statului de functii si a 

organigramei la Centrul de Asitenta Medico Sociala Bucsani , judetuul Dambovita 
 
 

Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară  pe luna 
iulie   2022,   având în vedere: 
 

 proiectul de hotarare initiat de viceprimarul localitatii  privind transformarea unor posturi 
contractuale in functii publice , modificarea  statului de functii si a organigramei la CAMS 
Bucsani , judetul Dambovita ; 

 referatul de aprobare (expunerea de motive) al viceprimrului  localitatii , in calitate de initiator  ; 
 prevederile  art. 370 , alin. (2); art.404 ; art. 407 ; art.409 , alin.(3), lit. ,,c”; art. 6101 si ale art. 612 

din OUG 57/2019  privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare; 
 prevederile art. 129, alin. (2), lit.,,a”, pct. c)  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
    
           În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a’’  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

 
HOTĂRĂȘTE  : 

 
  Art. 1.  – Incepand cu data de 01 august  2022 se aproba stabilirea functiilor publice  de 

conducere si de executie din cadrul Centrului de Asistenta Medico-Sociala Bucsani , judetul 
Dambovita , prin transformarea posturilor  de conducere si executie , dupa cum urmeaza : 

 
a) Director adjunct financiar , grad profesional II 

- in functia publica de conducere Director adjunct financiar 
b) Sef compartiment administrativ , grad profesional I A  

- in functia  publica de conducere  de Sef Birou  
c) Expert achizitii publice , grad profesional  I 

  - in functia publica de executie  CONSILIER Achizitii Publice , clasa I , grad 
profesional ,,PRINCIPAL ” 

d) Referent resurse umane  ,grad profesional I A  
- in functia publica de executie  INSPECTOR Resurse Umane , clasa I A , grad 

profesional ,, ASISTENT ” 
 
       Art. 2.  – Incepand cu data de 01 august  2022  posturile contractuale de conducere si de  
executie ocupate de : 

- ANDREI ALEXANDRU –director adjunct financiar , grad profesional II; 
- STROESCU AURELIAN  MARIUS- sef compartiment administrativ , grad 

profesional I A ; 
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- LUPASCU NICOLETA – expert achizitii publice , grad profesional I ; 
- BANCILA CLAUDIA – referent resurse umane , grad profesional I A 

vor fi transformate  in functii publice  de conducere si executie , stabilite  si numite prin  Decizia 
directorului Centrului de Asistenta Medico-Sociala Bucsani , judetul Dambovita . 
 

Art. 3. Salarizarea persoanelor desemnate  se va face  conform coeficientilor stabiliti de 
Hotararea Consiliului Local Bucsani , judetul Dambovita  si ale celorlalte  drepturi salariale. 

 
Art. 4. Cu aceeasi data se aproba  modificarea organigramei si a statului de functii al   

Centrului de Asistenta Medico-Sociala Bucsani , judetul Dambovita, conform Anexelor 1-2 care fac 
parte integranta  din prezenta hotarare. 

 
Art. 5. La data adoptarii prezentei hotarari, HCL nr. 30/25.05.2022 de aprobare a 

Regulamentului de Organizare si Functionare al CAMS Bucsani  isi inceteaza aplicabilitatea .  
 
Art. 6. Cu ducerea la indeplinirea prezentei hotarari se obliga directorul CAMS Bucsani , iar 

cu comunicarea catre institutiile interesate , secretarulgeneral al UAT Bucsani. 
 

 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      Contrasemneaza  , 

     LUPAȘCU IONUȚ MIHAI                       SECRETAR GENERAL AL UAT,  

                                                                                                                                                                                      ROTARU ADRIAN 
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