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Nr. 70/19.11.2021                                                                                                        

                                                                                                                                PROIECT   

 

HOTARARE 

 

privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului pe anul 2021 

 

Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 

   - referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat 

cu nr.4499/19.11.2021; 

    - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 

cu nr.4500/19.11.2021; 

- prevederile HCL nr.43/31.08.2021privind modificarea organigramei si statului de functii al 

aparatului de specialitate al primarului pe anul 2021; 

- prevederile art.26, alin(4) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

  - prevederilor art.129, alin. 3), lit.c), art. 139 alin.1) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, 

 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

            Art.1. Se modifica statul de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pe anul 

2021, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ.                                                         

Initiator, 

Primar, 

Cornel Enache 

                                                                                                                        

   Avizeaza  

                                                                                                              Secretar general UAT, 

Matache Aurelia 
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NR. 4499/19.11.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea  statului de functii al aparatului de specialitate al primarului pe anul 2021 

 

 

        Avand in vedere prevederile art.136, alin.8, lit.a, din OUG 57/2019, privind Codul 

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare prezint Consiliului Local Pietroasele 

necesitatea aprobarii modificarii statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Pietroasele. 

In conformitate cu art.129, alin.2, lit.a si alin.3 lit.a, din OUG 57/2019, privind Codul 

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare consiliile locale aprobă, în condiţiile 

legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi reorganizarea organigramelor și a 

statelor de funcții aferente instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. 

         In statul de functii sunt posturi aferente functiilor publice si posturi de natura 

contractuala, la care au intervenit unele modificari, astfel: 

- La pozitia nr.11, postul de inspector, cls.I, grad profesional asistent la Compartimentul 

Agricol, functie publica, se transforma in inspector, cls.I, grad profesional principal prin 

promovarea in grad; 

- La pozitia nr.18, postul de consilier achizitii publice, cls.I, grad profesional asistent la 

Compartimentul achizitii publice, monitorizare proceduri administrative si secretariat, 

functie publica,  se transforma in consilier achizitii publice, cls.I, grad profesional principal 

prin promovarea in grad; 

- La pozitia nr.23, postul de muncitor calificat, functie contractuala, ramas vacant urmare 

iesirii la pensie a domnului Ganea Vasile, se transforma in functie contractuala de sofer I, 

motivat de faptul ca soferul, actualmente angajat presteaza activitate in exclusivitate 

transport elevi pe microbuzul scolar respectand programul institutiilor scolare din comuna, 

iar postul ce se transforma este necesar pentru a conduce celelalte autovehicule si utlilaje   

din dotarea Primariei.  

Avand in vedere ca se respecta prevederile legislatiei in vigoare privind structura 

functionala, functiile publice si normativele de personal, precum si numarul functiilor publice 

de conducere, sustin proiectul de hotarare initiat, il supun dezbaterii si aprobarii plenului 

Consiliului local. 

 

 

PRIMAR, 

Cornel Enache 
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Nr.4500/19.11.2021 

Raport 

 
privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului pe anul 2021 

 

 

Potrivit art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c, din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, consiliile locale aprobă, în condiţiile legii, la 

propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi reorganizarea organigramelor și 
a statelor de funcții aferente instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. 

 

Modificari in statul  functii: 

- La pozitia nr.11, postul de inspector, cls.I, grad profesional asistent la 
Compartimentul Agricol, functie publica, se transforma in inspector, cls.I, grad 

profesional principal prin promovarea in grad; 

- La pozitia nr.18, postul de consilier achizitii publice, cls.I, grad profesional 

asistent la Compartimentul achizitii publice, monitorizare proceduri 
administrative si secretariat, functie publica,  se transforma in consilier 

achizitii publice, cls.I, grad profesional principal prin promovarea in grad; 

- La pozitia nr.23, postul de muncitor calificat, functie contractuala, ramas 
vacant se transforma in functie contractuala de sofer I; 

 

Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, rog dispuneti. 
 

 

Compartiment resurse umane 
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NR.________ DIN 25.11.2021 

 

Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(2) 

 

  

R A P O R T   A V I Z A R E 

 

la proiectul de hotarare privind modificarea  statului de functii al aparatului de 

specialitate al primarului pe anul 2021 

 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, 

in sedinta comisiei pe domenii din data de 25.11.2021, a analizat  proiectul de 

hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al 

primarului pe anul 2021 , il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe 

ordinea de zi a sedintei ordinara din data de 25.11.2021. 

 

 

COMISIA, 

 

1. Valcu Nicolae – presedinte ______________ 
2. Gheorghe Mioara – secretar_____________ 

   3. Mares Marcel  __________________ 
    4. Balaceanu Liliana Daniela______________ 

    5. Rotaru Mihail Aurelian__________________ 
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