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Nr.1125 din  07.04.2016 

 

R A P O R T       

asupra proiectului de hotărâre  

privind modificarea organigramei si  statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Primarului  pe anul 2016 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr 188/1999 privind statutul 

functionarilor publici , republicata, actualizata,nota de fundamentare a Primarului 

comunei Pietroasele cu nr.1124/07.04.2016,  precum si adresa Institutiei 

Prefectului-judetul Buzau nr. 1436/2016 privind numarul maxim de posturi pentru 

anul 2016 va duc la cunostinta ca Aparatul de Specialitate al Primarului comunei 

Pietroasele  este compus din  22  de posturi  structurate astfel: 

-   2 posturi aferente funcţiilor de demnitate publică alese; 

-  5  posturi aferente funcţiilor contractuale; 

- 15 posturi aferente funcţiilor publice, din care: o funcţie publica de 

conducere şi   14 sunt funcţii publice de execuţie. 

Numărul de posturi stabilit de Instituţia Prefectului judeţului Buzău conform 

adresei mai sus mentionate este de 22 iar transformarea acestor funcții se 

încadrează în numărul maxim de posturi aprobate pentru anul 2016. 

Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa primarului şi 

îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art.36 din Legea nr.215/2001,republicată , 

este necesar un aparat de specialitate structurat pe compartimente funcţionale în 

condiţiile legii, format din funcţionari publici şi personal contractual. 

Prin urmare: 

-  Se desfiinteaza un post vacant, functie publica de referent, clasa III, 

grad profesional superior din Compartimentul de evidenta  a persoanei 

si se infiinteaza un post de inspector, clasa I, grad profesional debutant 
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in Compartimentul achizitii publice si secretariat.In statul de functii la 

pozitia nr.16 va aparea functia de inspector, clasa I, grad profesional 

debutant, treapta 3 de salarizare; 

- Se desfiinteaza un post vacant, functie publica, de referent clasa III, grad 

profesional superior din Compartimentul de evidenta  a persoanei si se 

infiinteaza un post, functie contractuala de muncitor calificat I la 

Compartimentul “Serviciul public de administrare a domeniului public si 

privat de interes local”. In statul de functiila pozitia nr.22 va aparea 

functia de muncitor,calificat I. 

 

 

Avand in vedere cele precizate, va rog sa analizati acest raport in vederea 

initierii unui proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al Primarului pe anul 2016 in forma 

actualizata. 

 

 

 

Compartiment juridic si resurse umane, 

 

 

 

 

 


