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Nr. 26/22.04. 2021                                                                                                        

                                                                                                                                PROIECT   

 

HOTARARE 

 

privind aprobarea organigramei si 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.1498/22.04.2021; 

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

cu nr.1497/22.04.2021; 

- prevederile HCL nr._____/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Comunei Pietroasele 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 aprobă  organigrama si statul de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului pe anul 2021, conform Anexelor nr. 1, nr. 2 si nr.3, care fac 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 cu delegatie, 

                                                                                                                          Grapa Stefan 
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NR. 1498/22.04.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al 

primarului pe anul 2021 

 

 

         Instituţia administraţiei publice locale, are în componenţa aparatului de specialitate al 

primarului un număr de 16 funcţionari publici (din care 2 functii vacante),  4 functii personal 

contractuali din care 0 functii vacante, 1 asistent medical comunitar si  un numar de 19 

asistenti personali . 

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. 

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

contractuala, la care au intervenit unele modificari, astfel: 

- postul de inspector, cls.I, grad profesional superior la Compartimentul SVSU, prin 

transferul functionarului public la alta institutie  incepand cu luna ianuarie 2021 a 

devenit vacant; 

- postul ramas vacant de inspector, cls.I, grad profesional superior la Compartimentul 

impozite si taxe locale, casierie si urmarire fiscala se transforma in inspector, cls.I, grad 

profesional debutant. 

- Posturile vacante de inspector, cls.I, grad profesional superior de la Compartimentul 

buget finante contabilitate au fost ocupate prin recrutare , respectiv transfer; 

- Postul de inspector, cls.I, grad profesional principal de la compartimentul achizitii 

publice ,monitorizare proceduri administrative si secretariat devine superior prin 

examenul de promovare in grad a functionarului public. 
 

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.1497 /22.04. 2021 

Raport 

privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate 
al primarului pe anul 2021 

 

        Instituţia administraţiei publice locale, are în componenţa aparatului de 
specialitate al primarului un număr de 16 funcţionari publici (din care 2 functii 

vacante), 4 functii personal contractual (din care 0 functii vacante), un post de 

asistent medical comunitar si 19 asistenti personali ai persoanelor cu handicap. 
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 nr. crt. 5 din statul de functii postul vacant de inspector , cls.I, grad 
profesional superior, incepand cu luna ianuarie 2021 este ocupat de 

doamna Zainescu Mariana Madalina prin concursul de recrutare organizat 

de Primaria Pietroasele in anul 2020. 
- La nr. crt.6 din statul de functii postul vacant de inspector , cls.I, grad 

profesional superior, incepand cu luna ianuarie 2021 este ocupat de domnul 

Popa Ion prin transfer. 
- la nr. crt.9 postul ramas vacant de inspector, cls.I, grad profesional superior 

la Compartimentul impozite si taxe locale, casierie si urmarire fiscala prin 

mutarea domnului Popa Ion la Compartimentul buget finante contabilitate 
se transforma in inspector, cls.I, grad profesional debutant. 

- La nr. crt.17 din statul de functii postul de inspector , cls.I, grad profesional 

principal, incepand cu luna aprilie 2021 se transforma in inspector, cls.I, 

grad profesional superior prin examenul de promovare in grad a 
functionarului public. 

- la nr. crt. 19 din statul de functii postul de inspector , cls.I, grad profesional 

superior devine vacant, avand in vedere transferul functionarului public la 
alta institutie; 

         Organigrama si numarul de personal propus, prezintă situaţia exactă a ceea 

ce reprezintă număr de posturi funcţionale la această dată la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale. 

Avand in vedere cele de mai sus cat si faptul ca la la data de 22.04.2021 a 

fost adoptata hotararea consiliului local nr.___ privind aprobarea bugetului local al 
Comunei  Pietroasele pe anul 2021, propun initierea unui proiect de hotarare 

privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate 

al primarului pe anul 2021. 

Compartiment resurse umane 
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