ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
NR. 4021/12.07.2013

RAPORT
cu privire la proiectul de hotărâre
privind stabilirea organigramei şi statului de funcţii
din cadrul Primăriei comunei Perşinari

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) , alin. (2) lit. g) din O.U.G. nr.
77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice
locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din
subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor, prevederile art. 2
alin. (1) şi alin. (3), art. 7, art. 8 alin. (3), art. 9 – art. 15, art. 107, art. 107¹ şi art. 112 alin. (1)
din Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare, prevederile art.36 alin. (1), alin.(2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 73, art.
77, art. 112 şi art. 116 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările si completările ulterioare, prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri
pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in
mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile
ulterioare, prevederile Ordinului ANFP nr. 4040/2012 privind aprobarea listei documentelor
necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a
modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru
aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii, adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul
Dâmboviţa nr. 44/04.01.2013 prin care s-a comunicat numărul maxim de posturi aplicabil pe
care comuna Perşinari îl poate avea, înregistrat sub nr. 181/09.01.2013, avizul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti, nr. .............../......................., referatul de
aprobare cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea organigramei şi statului de
funcţii din cadrul Primăriei comunei Perşinari, înregistrat sub nr. 4019/12.07.2013, proiectul
de hotărâre privind stabilirea organigramei şi statului de funcţii din cadrul Primăriei comunei
Perşinari, îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi legalitate.

Întocmit,
GHEORGHE – PREDA Gabriela –Mariana

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
NR. 4019/12.07.2013

REFERAT DE APROBARE
cu privire la proiectul de hotărâre
privind stabilirea organigramei şi statului de funcţii
din cadrul Primăriei comunei Perşinari

Consiliul local ca autoritate deliberativă a administraţiei publice locale, îndeplineşte în
baza Legii administraţiei publice locale, atribuţii legate de aprobarea organigramei, ştatului de
funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice.
Ca unitate administrativ -teritorială, comuna Perşinari judetul Dâmboviţa înregistrează
la data de 01.01.2012 un numar de 3084 de locuitori, numarul maxim de posturi stabilit de
Institutia Prefectului-Judetul Dambovita prin adresa nr. 44/04.01.2013 fiind de 22 posturi
pentru anul 2013, din care pentru aparatul de specialitate al primarului 22 posturi.
Avand in vedere prevederile OUG nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind
asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea
cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in
coordonarea Guvernului ori a ministerelor coroborate prevederile Ordinului Agentiei
Nationale a Functionarilor Publici nr. 4040/2012 si cu adresa nr. 44/04.01.2013 a Institutiei
Prefectului- Judetul Dambovita cu privire la numarul maxim de posturi, Primaria comunei
Perşinari judetul Dâmboviţa functioneaza cu un numar total de 22 de posturi din care : 2
functii de demnitate publica, 1 functie de administrator public, 2 functii publice de
conducere, 11 functii publice de executie si 6 posturi in regim contractual.
Consiliul local ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale, indeplineste in
baza Legii administratiei publice locale, atributii legate de aprobarea organigramei, statului de
functii si regulamentului de organizare si functionare a institutiilor si serviciilor publice.
Actuala organigrama a Primariei comunei Perşinari cuprinde un numar de 22 de
posturi din care : 2 functii de demnitate publica, 1 functie de administrator public, 2
functii publice de conducere, 11 functii publice de executie si 6 posturi in regim
contractual.
Prin aplicarea prevederilor OUG nr. 77/2013 intervin modificari in structura
functionala a organigramei primariei comunei Perşinari, conform centralizatorului functiilor
aparatului de specialitate al primarului comunei Perşinari ce face parte integranta din
prezentul, dupa cum urmeaza:
Din numarul total de 4 posturi vacante, sunt exceptate de la desfiintare urmatoarele
posturi :
Conform art. 1 alin. (2) lit. b) :
- 1 functie publica vacanta de referent clasa III grad profesional debutant-specializare în
domeniul informaticii –sisteme de operare PC, realizare şi administrare pagină web,
administrare şi operare programe informatice specifice compartimentelor din cadrul Primăriei
comunei Perşinari- in cadrul Biroului Contabilitate, Buget, Finanţe, Achiziţii publice,
Impozite şi taxe şi Gospodărire comunală. Ţinand cont de numarul populatiei de 3084
locuitori, lipsa de personal in acest domeniu conduce la imposibilitatea indeplinirii obligatiilor
legale ce decurg din legislaţia specifică administraţiei publice, în sensul că mergând pe

premisa informatizării treptate şi sigure a tuturor activităţilor desfăşurate atât de către
funcţionarii publici din cadrul primăriei, cât şi de personalul din cadrul instituţiilor
colaboratoare cu primăria, se impune anagajarea unui specialist IT care să asigure bunul mers
al activităţii de natură informatică, prin administrarea programelor informatice cu care
funcţionarii publici lucrează în permanenţă (contabilitate, registru agricol, stare civilă,
achiziţii publice, asistenţă socială, etc). Este imposibil adeseori să fie gestionate/instalate
programme informatice specifice, în condiţiile în care în general nivelul cunoştiţelor de
operare PC al funcţionarilor este de nivel mediu, iar cerinţele sunt mult mai mari şi depăşesc
acest nivel mediu de cunoştinţe, fiind nevoie de ajutorul unei persoane calificate în domeniul
IT pentru instalarea şi gestionarea acestor programe, pentru gestionarea propriei pagini web a
primăriei sau pentru orice alte probleme de natură informatică.
- 1 functie publica vacanta de consilier juridic clasa I grad profesional asistent in cadrul
Biroului Contabilitate, Buget, Finanţe, Achiziţii publice, Impozite şi taxe şi Gospodărire
comunală.Ţinand cont de numarul populatiei de 3084 locuitori, lipsa de personal in acest
domeniu conduce la grave dificultăţi în buna funcţionare a activităţilor de natură juridică, în
principal gestionarea litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată, buna desfăşurare a
activităţii de atribuire, dar şi de gestionare a contractelor de achiziţie publică, a procedurilor
de atribuire a acestor contracte de achiziţie publică, demararea şi finalizarea procedurilor de
executare silită în vederea recuperării debitelor restante, gestionarea problematicii impuse de
legislaţia referitoare la declaraţiile de avere şi de interese, asigurarea liberului acces la
informaţiile de interes public, precum şi urmărirea desfăşurării acrtivităţii de soluţionare a
petiţiilor.
-o funcţie publică vacantă de execuţie –auditor, clasa I, grad profesional principal,
subordonat primarului comunei Perşinari.Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr.
672/2002- privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
care arată că “conducatorul institutiei publice sau, in cazul altor entitati publice, organul de
conducere colectiva are obligatia asigurarii cadrului organizatoric si functional necesar
desfasurarii activitatii de audit public intern”, şi implicit a prevederii în ştatul de funcţii şi în
organigrama instituţiei publice a funcţiei de execuţie de auditor.Funcţionarul care va îndeplini
această funcţie va avea atribuţii unice, în sensul organizării si desfasurării activitatilor de
audit.Auditorul elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice in care isi
desfasoara activitatea, cu avizul UCAAPI, iar in cazul entitatilor publice subordonate,
respectiv aflate in coordonarea sau sub autoritatea altei entitati publice, cu avizul acesteia,
elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern, si, pe baza acestuia, proiectul
planului anual de audit public intern, efectueaza activitati de audit public intern pentru a
evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt
transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si
eficacitate, informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul
entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora, raporteaza periodic asupra
constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit, elaboreaza
raportul anual al activitatii de audit public intern, in cazul identificarii unor iregularitati sau
posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control
intern abilitate, verifica respectarea normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind
conduita etica in cadrul compartimentelor de audit intern din entitatile publice subordonate,
aflate in coordonare sau sub autoritate si poate initia masurile corective necesare, in cooperare
cu conducatorul entitatii publice in cauza.
-o funcție contractuală de execuție de șofer, în cadrul Biroului Contabilitate, Buget, Finanţe,
Achiziţii publice, Impozite şi taxe şi Gospodărire comunală. vacanta de muncitor calificat din
cadrul compartimentului Intretinere si Gospodarire Comunala.Inexistenta acestui post
conduce la imposibilitatea functionarii in conditii optime a activitatii instituției, în sensul

asigurării mijlocului de transport necesar în vederea deplasării personalului primăriei la
diverse instituții unde este necesar a fi depuse diverse documente sau în vederea particpării la
diverse instruiri, colocii, etc., organizate de instituțiile ierahic superioare primăriei.Existența
acestui post în in final ocuparea lui ar conduce la desfășurarea unei activități operative de
către personalul din aparatul de specialitate al primarului.
Din numarul total de 4 posturi vacante sunt exceptate de la desfiintare 4 posturi
vacante, conform art. 1 alin. (2), lit. b), din care : 3 functii publice de executie (de
referent debutant (specializare în domeniul informaticii) - Biroul Contabilitate, Buget,
Finanţe, Achiziţii publice, Impozite şi taxe şi Gospodărire comunală, auditor principal,
consilier juridic - Biroul Contabilitate, Buget, Finanţe, Achiziţii publice, Impozite şi taxe
şi Gospodărire comunală), precum si o functie contractuală de executie (șofer – Biroul
Contabilitate, Buget, Finanţe, Achiziţii publice, Impozite şi taxe şi Gospodărire
comunală).
In urma aplicarii exceptiilor şi având în vedere prevederile OUG nr. 77/2013 care
impun reducerea posturilor vacante din instituţie am considerat oportun şi necesar
înlocuirea în ştatul de funcţii şi în organigrama instituţiei a funcţiei de administrator
public cu cea de auditor.
Prin aplicarea prevederilor OUG nr. 77/2013 intervin modificari in structura
functionala a organigramei primariei comunei Perșinari, conform centralizatorului functiilor
aparatului de specialitate al primarului comunei Perșinari, dupa cum urmeaza:
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Date rezultate în urma avizării conform prevederilor O.U.G. nr. 77/2013
Număr de funcţii publice ocupate1
Număr de funcţii publice vacante2
NUMĂR TOTAL DE FUNCŢII PUBLICE (1+2)
Număr de posturi personal contractual ocupate/alte categorii de personal3
Număr posturi personal contractual vacante/alte categorii de personal4
NUMĂR TOTAL DE POSTURI PERSONAL CONTRACTUAL /ALTE
CATEGORII DE PERSONAL 5(4+5)
NUMĂR TOTAL DE POSTURI (3+6)
Număr de funcţii publice vacante desfiinţate
Număr de funcţii publice ocupate desfiinţate
Număr de posturi personal contractual/alte categorii de personal vacante desfiinţate6
Număr de posturi personal contractual/alte categorii de personal ocupate desfiinţate7
Număr de funcţii publice de conducere
Număr de posturi personal contractual de conducere/alte categorii de posturi de
conducere8
1

Se va completa cu totalul funcţiilor publice ocupate, care va include şi funcţiile publice temporar vacante şi
cele temporar vacante ocupate pe durată determinată.
2
Se va completa cu totalul funcţiilor publice vacante, care va include şi funcţiile publice vacante ocupate temporar.
3
Se vor completa similar celor de la punctele 1 şi 2, cu datele privind posturile personalului contractual. Vor fi
incluse aici posturile demnitarilor ,ale administratorilor publici şi alte categorii de posturi de conducere
4
Vor fi incluse aici posturile demnitarilor ,ale administratorilor publici şi alte categorii de posturi de conducere
5
Vor fi incluse aici şi posturile demnitarilor şi ale administratorilor publici şi alte categorii de posturi de
conducere.
6
Vor fi incluse aici şi posturile demnitarilor ,ale administratorilor publici şi alte categorii de posturi de
conducere
7
Vor fi incluse aici şi posturile demnitarilor ,ale administratorilor publici şi alte categorii de posturi de
conducere

10
3
13
8
21
29
42
0
0
0
0
2
0

NUMĂR TOTAL DE POSTURI DE CONDUCERE (12+13)9
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. a)
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. b)
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. c)
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. d)
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. e)
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. f)
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. g)
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. h)
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. i)
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. j)
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. k)
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. l)
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. m)
Număr total de posturi exceptate conform prevederilor art. 1, alin. (2) din O.U.G. nr.
77/201310
29 Posturi/funcţii publice de conducere exceptate de la calculul normei de 12 %
OBSERVAŢII: 20 posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav sunt exceptate potrivit
art. III alin. (2) din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind
finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si copletarile
ulterioare
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Toate aceste modificari conduc la modificarea numarului de posturi aplicabil primariei
comunei Perşinari judetul Dambovita, dupa cum urmeaza :
Funcţia / Număr posturi
Nr. total de funcţii publice
Nr. total de înalţi funcţionari publici
Nr. total de funcţii publice de conducere
Nr. total de funcţii publice de execuţie
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie

8

Ocupate
10

Vacante
3

Total
13

0
2
8
8

0
0
3
1

0
2
11
9

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din
O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare

0

20

20

Nr. total de funcții din instituție

18

24

42

Vor fi incluse aici posturile demnitarilor ,ale administratorilor publici şi alte categorii de posturi de conducere.
Vor fi incluse aici şi posturile demnitarilor şi ale administratorilor publici. Vor fi menţonate în mod obligatoriu
în secţiunea “OBSERVAŢII” posturile exceptate de la calculul normei de structură de 12%. (Ex. : demnitari, administratori publici, secretari ai unităţilor administrativ – teritoriale).
10
Va conţine totalul posturilor vacante exceptate, aşa cum acestea au fost încadrate şi completate în casetele
corespunzătoare fiecărei excepţii.
9

2
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3

Proiectul de hotarare urmareste aprobarea organigramei, a numarului de personal si a
statului de functii al Primariei comunei Perşinari, judetul Dambovita .
Mentionam ca raspunderea pentru incadrarea in exceptiile prevazute de art. 1 alin. (2)
din OUG nr. 77/2013 se angajeaza de catre ordonatorul principal de credite.
Ţinând cont de cele arătate mai sus precum şi de prevederile art.36 alin. (1), alin.(2)
lit. a) şi alin. (3) lit. b),art. 45 alin. (6), art. 73, art. 77, art. 112 şi art. 116 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare, în vederea încadrării în dispoziţiile O.U.G. nr. 77/2013, propun Consiliul Local al
comunei Perşinari spre dezbatere şi adoptare, proiectul de hotărâre privind stabilirea
organigramei şi statului de funcţii din cadrul Primăriei comunei Perşinari.

PRIMAR,
BU;EA Marian

ROMÂIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUA PERŞIARI
PRIMAR
Nr. 4020/12.07.2013

Anexa nr. 1
Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
GHEORGHE-PREDA Gabriela-Mariana

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea organigramei şi statului de funcţii
din cadrul Primăriei comunei Perşinari
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
-prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) , alin. (2) lit. g) din O.U.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind
asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la
institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a
ministerelor;
-prevederile art 2 alin. (1) şi alin. (3), art. 7, art. 8 alin. (3), art. 9 – art. 15, art. 107, art. 107¹ şi art. 112 alin. (1)
din Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.36 alin. (1), alin.(2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 73, art. 77, art. 112 şi art. 116 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor
publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile Ordinului ANFP nr. 4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea
avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către
autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii
-adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa nr. 44/04.01.2013 prin care s-a comunicat numărul maxim de
posturi aplicabil pe care comuna Perşinari îl poate avea, înregistrat sub nr. 181/09.01.2013;
-avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti, nr. .............../.......................;
-referatul de aprobare cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea organigramei şi statului de funcţii din
cadrul Primăriei comunei Perşinari, înregistrat sub nr. 4019/12.07.2013;
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.
4021/12/.07.2013;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;
PROPU:
Art.1 – Se aprobă organigrama şi ştatul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei
Perşinari, judeţul Dâmboviţa, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Perşinari, domnul
Bunea Marian, prin intermediul aparatului de specialitate al primarului iar cu comunicarea prezentei hotărâri
către persoanele interesate se obligă secretarul comunei Gheorghe-Preda Gabriela-Mariana.

PRIMAR,
BUNEA Marian

STAT DE FUNCŢII
PRIMĂRIA COMUNEI PERȘINARI

ANEXA 2

Functia publica
NR.
CRT.

Numele, prenumele/VACANT,
temporar VACANT dupa caz

STRUCTURA

FUNCTIA DE
DEMNITATE
PUBLICA

Inalt functionar
public

Functia contractuala

Clasa
de conducere

de executie

Gradul
profesional

Nivelul studiilor

principal

S

II

S

de conducere

de executie

Treapta
Nivelul OBSERVATII/exce
profesionala/g
studiilor pţii art. 1 alin. (2)
rad

primar
viceprimar

SECRETAR

4

BUNEA MARIAN
TOMA HORIA
GHEORGHE-PREDA
GABRIELA-MARIANA
VACANT

5

JUNGHIE LUMINIȚA

BIROUL CONTABILITATE, BUGET, FINANŢE, ACHIZIŢII
PUBLICE, IMPOZITE ŞI TAXE ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

6

TOADER IONELA -NELA

BIROUL CONTABILITATE, BUGET, FINANŢE, ACHIZIŢII
PUBLICE, IMPOZITE ŞI TAXE ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

consilier

I

asistent

S

7

DOGARU MARIA IOLANDA

BIROUL CONTABILITATE, BUGET, FINANŢE, ACHIZIŢII
PUBLICE, IMPOZITE ŞI TAXE ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

inspector

I

principal

S

8

VACANT

BIROUL CONTABILITATE, BUGET, FINANŢE, ACHIZIŢII
PUBLICE, IMPOZITE ŞI TAXE ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

consilier juridic

I

9

VACANT

BIROUL CONTABILITATE, BUGET, FINANŢE, ACHIZIŢII
PUBLICE, IMPOZITE ŞI TAXE ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

referent de specialitate

III

10

LUPU SANDU

BIROUL CONTABILITATE, BUGET, FINANŢE, ACHIZIŢII
PUBLICE, IMPOZITE ŞI TAXE ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

îngrijitor

M

11

MILITARU MIHAELA

BIROUL CONTABILITATE, BUGET, FINANŢE, ACHIZIŢII
PUBLICE, IMPOZITE ŞI TAXE ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

guard

M

12

VACANT

BIROUL CONTABILITATE, BUGET, FINANŢE, ACHIZIŢII
PUBLICE, IMPOZITE ŞI TAXE ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

șofer

M

13

BĂNULESCU DAN

14

MANEA MARIUS DANIEL

1
2
3

15

POPESCU NELU BOGDAN

16

CĂPITĂNESCU FLORICA

DEMNITAR
DEMNITAR

Secretar

AUDITOR

auditor

I

şef birou

COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL,
CADASTRU ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL,
CADASTRU ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, STARE CIVILĂ, RESURSE
UMANE, AUTORITATE TUTELARĂ, RELAŢII CU PUBLICUL ŞI
ARHIVĂ
COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

asistent

debutant

S

lit. b

M

lit. b

consilier

I

principal

S

consilier

I

asistent

S

consilier

I

asistent

S

consilier

I

principal

S

17

GHIŢĂ CONSTANTIN

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ

consilier

I

asistent

S

18

TEMPORAR VACANT

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ

consilier

I

principal

S

19
20
21
22

PETRI2OR IONELA
PETRI2OR GHEORGHE
ION COSTEL
ANDRONACHE NICOLAE

BIBLIOTECA COMUNALĂ
SERVICIUL PUBLIC DE PAZĂ ŞI ECOLOGIZARE
SERVICIUL PUBLIC DE PAZĂ ŞI ECOLOGIZARE
SERVICIUL PUBLIC DE PAZĂ ŞI ECOLOGIZARE
Funcţia
Număr posturi
Nr. total de funcţii publice
Nr. total de înalţi funcţionari publici
Nr. total de funcţii publice de conducere
Nr. total de funcţii publice de execuţie
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie
Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din
O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, cu modificările şi completările
ulterioare
Nr. total de funcții din instituție

* sub fiecare şef de structură se vor trece toate funcţiile
publice şi tot personalul contractual

lit.b

bibliotecar
paznic
paznic
paznic
Ocupate
10

Vacante
3

Total
13

0
2
8
8

0
0
3
1

0
2
11
9

0

20

20

18

24

42

Numele şi prenumele, funcţia
deţinută şi semnătura şi ştampila (în
original) conducătorului
autorităţii/instituţiei publice
solicitante
BUNEA MARIAN
PRIMARUL
COMUNEI
PERŞINARI

IA

S
M
M
M

lit.b

ROMÂIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUA PERŞIARI

AEXA R. 3
LA HOTĂRÂREA COSILIULUI LOCAL PERŞIARI
R. …………………

ORGAIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI,
ALE SERVICIILOR PUBLICE SUBORDOATE PRIMARULUI ŞI
SERVICIILOR PUBLICE SUBORDOATE COSILIULUI LOCAL AL COMUEI PERŞIARI
COSILIUL
LOCAL
PRIMAR
SERVICIUL PUBLIC
DE PAZĂ ŞI
ECOLOGIZARE

3

AUDITOR

Biroul
8
Contabilitate,
Buget, Finanţe,
Achiziţii publice,
Impozite şi taxe şi 1
Gospodărire
comunală
7

Compartimentul
Fond funciar,
Registrul agricol,
Cadastru şi
Protecţia Mediului

Serviciul de 20
asistenţă
persoane
cu handicap
grav

BIBLIOTECA 1
COMUALĂ

2

Compartimentul secretariat,
stare civilă, resurse umane
autoritate tutelară, arhivă
şi relaţii cu publicul

SECRETAR

1

VICEPRIMAR

Compartimentul
Asistenţă şi
Protecţie socială

1

PRIMAR BUEA MARIA

Compartimentul
Urbanism şi
Situaţii
de urgenţă şi

2

ANEXA Nr. 4

Denumire instituţie: PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
Tip instituţie:PRIMĂRIE
Cod fiscal:17310600
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Date rezultate în urma avizării conform prevederilor O.U.G. nr. 77/2013

10
Număr de funcţii publice ocupate1
2
Număr de funcţii publice vacante
3
NUMĂR TOTAL DE FUNCŢII PUBLICE (1+2)
13
8
Număr de posturi personal contractual ocupate/alte categorii de personal3
21
Număr posturi personal contractual vacante/alte categorii de personal4
NUMĂR TOTAL DE POSTURI PERSONAL CONTRACTUAL /ALTE CATEGORII DE PERSONAL 5(4+5)
29
NUMĂR TOTAL DE POSTURI (3+6)
42
Număr de funcţii publice vacante desfiinţate
0
Număr de funcţii publice ocupate desfiinţate
0
6
0
Număr de posturi personal contractual/alte categorii de personal vacante desfiinţate
0
Număr de posturi personal contractual/alte categorii de personal ocupate desfiinţate7
Număr de funcţii publice de conducere
2
Număr de posturi personal contractual de conducere/alte categorii de posturi de conducere8
0
9
2
NUMĂR TOTAL DE POSTURI DE CONDUCERE (12+13)
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. a)
0
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. b)
4
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. c)
0
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. d)
0
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. e)
0
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. f)
0
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. g)
0
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. h)
0
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. i)
0
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. j)
0
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. k)
0
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. l)
0
Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. m)
0
Număr total de posturi exceptate conform prevederilor art. 1, alin. (2) din O.U.G. nr.
3
77/201310
29 Posturi/funcţii publice de conducere exceptate de la calculul normei de 12 %
3
OBSERVAŢII: 20 posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav sunt exceptate potrivit art. III alin.
(2) din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale
precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si copletarile ulterioare

1

Se va completa cu totalul funcţiilor publice ocupate, care va include şi funcţiile publice temporar vacante şi cele
temporar vacante ocupate pe durată determinată.
2
Se va completa cu totalul funcţiilor publice vacante, care va include şi funcţiile publice vacante ocupate temporar.
3
Se vor completa similar celor de la punctele 1 şi 2, cu datele privind posturile personalului contractual. Vor fi incluse aici
posturile demnitarilor ,ale administratorilor publici şi alte categorii de posturi de conducere
4
Vor fi incluse aici posturile demnitarilor ,ale administratorilor publici şi alte categorii de posturi de conducere
5
Vor fi incluse aici şi posturile demnitarilor şi ale administratorilor publici şi alte categorii de posturi de conducere.
6
Vor fi incluse aici şi posturile demnitarilor ,ale administratorilor publici şi alte categorii de posturi de conducere
7
Vor fi incluse aici şi posturile demnitarilor ,ale administratorilor publici şi alte categorii de posturi de conducere
8
Vor fi incluse aici posturile demnitarilor ,ale administratorilor publici şi alte categorii de posturi de conducere.
9
Vor fi incluse aici şi posturile demnitarilor şi ale administratorilor publici. Vor fi menţonate în mod obligatoriu în
secţiunea “OBSERVAŢII” posturile exceptate de la calculul normei de structură de 12%. (Ex. : demnitari, administratori
publici, secretari ai unităţilor administrativ – teritoriale).
10
Va conţine totalul posturilor vacante exceptate, aşa cum acestea au fost încadrate şi completate în casetele
corespunzătoare fiecărei excepţii.

