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                                 PROIECT  DE HOTĂRÂRE 

             privind  organigrama  si statul de funcţii pentru aparatul de specialitate 
al primarului comunei Cucuteni , judetul Iasi

           Primarul Comunei  Cucuteni , Judetul Iaşi;
            Având în vedere prevederile  OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea 
funcţionalităţii  administraţiei  publice  locale,  a  numărului  de  posturi  şi  reducerea  cheltuielilor  la 
instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a 
ministerelor ;

      Având în vedere prevederile   art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001,  republicată,  privind 
administraţia publică locală;

          Având în vedere prevederile  art. 107 şi 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
         Având în vedere prevederile  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local  
Cucuteni, judetul Iaşi,

            Având în vedere prevederile  art.36 alin.(3)lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind  
administraţia publică locală, cu modificarile şi completările ulterioare ; 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul personal  înregistrat sub 
nr.     din          ; 
           În temeiul  art.45 alin.(6),  din Legea nr.215/2001 ,  privind administraţia  publică  locală, 
republicată,completată şi modificată , emite următorul 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

            Art. 1. Aprobă organigrama şi  statul de funcţii pentru aparatul  de specialitate a primarului 
potrivit anexelor 1 şi 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 
          Art. 2  Aprobă transformarea celor 4 posturi de paznici ocupate cu personal contractual  în 4 
posturi  de muncitori  la compartimentul administrativ  

Art. 3  Aprobă transformarea a 2  postului de consilier principal - funcţii publice de execuţie – în
consilier superior .

                                                             

                                                               PRIMAR

                                                     PAMFILICĂ BRÎNZĂ 
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REFERAT DE SPECIALITATE

AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

la proiectul de hotărâre  privind organigrama şi statul de funcţii pentru  
aparatul de specialitate al primarului

    In baza prevederilor;

- OUG  nr.77/2013  pentru  stabilirea  unor  măsuri  privind  asigurarea  funcţionalităţii  
administraţiei  publice  locale,  a  numărului  de  posturi  şi  reducerea  cheltuielilor  la 
instituţiile  şi  autorităţile  publice  din  subordinea,  sub  autoritatea  sau  în  coordonarea 
Guvernului ori a ministerelor ;

-  art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
- art. 107 şi 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2),  

cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local Cucuteni , judetul Iasi,

         În  aplicarea 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, 

Propun   aprobare  proiectul  de hotărâre privind  organigrama și  statului  de funcții 
aferente  al  aparatului  de  specialitate  al  primarului comunei  Cucuteni  judeţul  Iaşi 
(posturi  aferente  funcţiilor  de  demnitate  publică,  funcţiilor  publice  şi  personalului 
contractual) , prevăzute în anexă

SECRETAR
Rusu Gica
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NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de hotărâre  privind  organigrama şi statul de funcţii

         Pentru buna desfăşurare  a activităţilor  din  Unitatea  administrativ teritorială şi  
îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege pentru Instituţia primarului  trebuie  să funcţioneze  un 
aparat de specialitate stabilit  în baza unei organigrame şi  a statului  de funcţii,  însuşite şi  
aprobate de Consiliul local . 

Unitatea administrativ teritoriale Cucuteni , funcţionează în prezent cu un  aparat de 
specialitate format din
12 posturi  ocupate,  din  totalul  maxim  de  16 posturi  conform OUG 63/2010  .  care 
cuprind ;

- demnitari  ( 1 primar ,  1 viceprimar )
- funcţii publice (1 secretar , 1 consilier principal –compartiment contabilitate  , 1 consilier 

principal compartiment agricol l )  ; 
-  personal contractual - 1 casier ,  1 referent, 4 posturi paznici ,1 muncitor )   , 
- 3 posturi vacante ( 2 funcţii publice – audit şi asistent social – posturi unice   , 1 post 

contractual-guard – post unic ) . 
 un post temporar vacant  ( contractual - bibliotecar – post unic)  

    Propun modificarea structurii organigramei prin;
-  transformarea celor 4 posturi de paznici ocupate cu personal contractual  în 4 

posturi  de muncitori personal contractual  la compartimentul administrativ  
Transformarea a 2  postului de consilier principal - funcţii publice de execuţie - în 
consilier superior .

      Structura posturilor ocupate şi a posturilor unice  vacante ale aparatului de specialitate  
ale primarului comunei Cucuteni    este prezentată în Organigramă ,  statul de funcţii 

       
    Pentru  a  nu  se  genera  unele  disfunctualităţi  în  desfăşurarea  activităţii  autorităţii  
administraţiei  publice  locale  Cucuteni  supun  spre  analiză  şi  aprobare  proiectul  de 
hotărâre  pentru  modificarea  organigramei  și  statului  de  funcții  aferente  al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cucuteni judeţul Iaşi  ( posturi aferente 
funcţiilor de demnitate publică, funcţiilor publice şi personalului contractual ) , prevăzute în 
anexă .

PRIMAR
PAMFILICĂ BRÎNZĂ
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COMUNA CUCUTENI

H O T Ă R Â R E A    NR. 6 din 28.01.2014

privind  organigrama  si statul de functii pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Cucuteni , judetul Iasi

               Consiliul local al  Comunei  Cucuteni , Judetul Iaşi , întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 28.01.2014 conform dispoziţiei primarului nr.1 din 23.01.2014 şi a convocatorului 
nr. 129 din 23.01.2014 ;
    Având în vedere  prevederile OUG nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri  privind 
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 
cheltuielilor  la  instituţiile  şi  autorităţile  publice  din  subordinea,  sub  autoritatea  sau  în 
coordonarea Guvernului ori a ministerelor ;

Având în vedere  prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală;
Având  în  vedere  prevederile   art.36  alin.(3)lit.b  din  Legea  nr.215/2001,  republicată, 
privind administraţia publică locală, cu modificarile şi completările ulterioare ; 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de compartimentul personal  înregistrat 
sub nr.66 din 16.01. 2014  ;  
 Având în vedere  Nota de fundamentare  nr. 65   din 16.01.2014 , proiectul de hotărâre 
iniţiate de primar ;
Având în vedere avizul ANFP nr.26035 / 23.07.2013  a  numărului de posture stabilit în 
vederea aplicării prevedenţei OUG 77/2013  ;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate pentru proiectul de hotărâre ;

    În  temeiul  art.45  alin.(1),  art.  115  al.(1)  lit.”b”   din  Legea  nr.215/2001  ,  privind 
administraţia publică locală, republicată,completată şi modificată  ;

H O T Ă R Ă Ş T E  

           Art. 1. Aprobă organigrama şi  statul de funcţii pentru aparatul  de specialitate a 
primarului  potrivit anexelor 1 şi 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 
          Art. 2  Aprobă  transformarea celor 4 posturi de paznici ocupate cu personal 
contractual  în 4 posturi  de muncitori  la compartimentul administrativ  

Art. 3  Aprobă transformarea a 2  postului de consilier principal  - funcţii publice de 
execuţie -  în consilier

superior .
         Art.4. Secretarul unităţii administrativ teritoriale va înainta copie de pe prezenta 
persoanelor interesate cu ducere la îndeplinire  , Instituţiei Prefectului pentru verificarea 
legalităţii .

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNAT

                       CONSILIER                           SECRETAR 
                  STUPCANU VIOREL                          GICA RUSU 
 

Adoptată în şedinţa din data de  28.01.2014 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri 
prezenţi din numărul total de  9  consilieri în funcţie.
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