
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 

 

 
 

D-lui /d-nei  consilier local 
 

 

 ………………………………………………………………………_______________ 
 
 
 

• INVITAŢIE 
 
 

In temeiul Dispoziției primarului comunei Liesti, , sunteţi invitat(ă)  să participaţi la 

şedinţa  ORDINARĂ  a   C.L. Lieşti ce va avea loc MIERCURI,  31.07.2019, ora 18,00 ,  la sala 

de sedinte a Consiliului local Liesti. 

 

    Se propune următoarea ordine de zi: 

 

I.PROIECTE DE HOTARARI  PRIVIND:    

 

1.- privind reorganizarea Serviciului  Public de Salubrizare  din  compartiment fără 

personalitate juridică, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Liesti, 

județul Galați, în serviciu  public, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului 

Local al comunei Liești, sub denumirea ”Serviciul de Gospodărie Comunală Liești „ , cu 

activitati de salubrizare si iluminat public 

 

2.- : modificarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Liești, județul Galați, precum și pentru Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidență Persoane Liești 

 

 

II. INFORMARI, INTERPELARI, CERERI 
 

 

 

 

                                 Primar,  

                                      Iulian BOȚ  
 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: invitația se comunică prin SMS iar materialele de ședința se publică pe pagina  web : 

www.primaria-liesti.ro. 

http://www.primaria-liesti.ro/
http://www.primaria-liesti.ro/
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PROIECT DE HOTĂRÂRE   

 

 

privind reorganizarea Serviciului  Public de Salubrizare  din  compartiment fără 

personalitate juridică, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei 

Liesti, județul Galați, în serviciu  public, cu personalitate juridică, organizat în subordinea 

Consiliului Local al comunei Liești, sub denumirea ”Serviciul de Gospodărie Comunală 

Liești „ , cu activitati de salubrizare si iluminat public 

 

Inițiator: Iulian BOȚ , Primarul comunei Liești, județul Galați; 

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului:                /25.07.2019 

 

    Consiliul Local al Comunei LIEȘTI ,judeţul Galaţi,întrunit în şedinţa ordinară din 

31.07.2019 

 

Luând act de: 

       Adresa nr. 707940/21.06.2019  a Autoritatii Nationale de Reglementare  pentru  Serviciile 

Comunitare de Utilitati Publice ; 

      Raportul de aprobare  al initiatorului  proiectului  de  hotarare  ,inregistrat  sub nr. 

______/24.07.2019 ; 

     Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

inregistrat sub nr./25.07.2017; 

     Raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate a Consiliului local LIEȘTI ; 

Analizand temeiurile juridice,respectiv prevederile legale: 

- prevederile art. VII din Legea nr.225/23.11.2016 pentru modificarea  si completarea Legii 

serviciilor  comunitarea  de utilitati  publice  nr. 51/2006; 

-  prevederile art. 1 alin.(3), ale art. 3  si art. 8 alin. (1), alin. (3), art. 22, art. 24, alin. (1) şi 

alin. (2), art.25 , alin(1) şi ale art. 28 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 51/2006 , privind 

serviciile comunitare de utilitati publice, republicată și modificată prin completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 6, din Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare  a 

localitatilor , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- prevederile Ordinului nr. 82/2015, privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului 

public de salubrizare a localităților, Ordinului nr. 111/2007, privind privind aprobarea 

Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor și ale Ordinului nr. 

112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

- prevederile Legii nr. 260/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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- prevederile art. 590, lit. “a”, art.591 din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul 

Administrativ;, 

 

 În temeiul prevederilor In temeiul  prevederilor art.  129 alin.(1),  alin.(2) lit. „d” , a precum  

si a art.  139 alin.   (3) lit. a din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul Administrativ;, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Serviciului  Public de Salubrizare  din  compartiment fără 

personalitate juridică, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Liești, 

județul Galați, în serviciu  public, cu personalitate juridică, organizat în subordinea 

Consiliului Local al comunei Liești , sub denumirea ”Serviciul de Gospodărie Comunală 

Liești „ , cu activitati de salubrizare si iluminat public.   

 

Art. 2. (1) Serviciul  este de interes local, funcţionează cu personalitate juridică și este înființat și 

organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Liești, judeţul Galați, având ca obiect de 

activitate realizarea serviciilor publice de salubrizare și iluminat public, activități care se 

desfășoară în gestiune directă.  

(2) “Serviciul de Gospodărie Comunală Liești” are patrimoniu propriu, functioneaza pe 

baza de gestiune economica si se bucura de autonomie financiara si functionala, este subiect juridic 

de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscala si de cont deschis la unitatile teritoriale 

ale trezoreriei sau la unitatile bancare si întocmeste, în conditiile legii, buget de venituri si 

cheltuieli si situatii financiare anuale. 

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  primarul comunei Liești care 

va raporta despre stadiul îndeplinirii în ședința ordinară din luna  noiembrie 2019. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică și se comunică celor în drept prin grija 

secretarului general al comunei . 

 

 

                    INITIATOR, 

                                                     PRIMAR, 

 Iulian BOT 

 

 

 

In temeiul art. 243, alin. (1), lit. “a”, se avizează de legalitate proiectul de hotărăre 

                                Secretarul general al comunei Liești. 

                                               Jr. Vasile Avadanei 
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NR: _         /24.07.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

 al Proiectului de hotărâre privind  reorganizarea Serviciului  Public de Salubrizare  din  

compartiment fără personalitate juridică, din structura aparatului de specialitate al primarului 

comunei Liesti, județul Galați, în serviciu  public, cu personalitate juridică, organizat în 

subordinea Consiliului Local al comunei Liești, sub denumirea ”Serviciul de Gospodărie 

Comunală Liești „ , cu activitati de salubrizare si iluminat public 

 

 

Proiectul de hotărâre este promovat în respectarea următoarelor prevederi  legale: 

- prevederile art. VII din Legea nr.225/23.11.2016 pentru modificarea  si completarea Legii 

serviciilor  comunitarea  de utilitati  publice  nr. 51/2006; 

-  prevederile art. 1 alin.(3), ale art. 3  si art. 8 alin. (1), alin. (3), art. 22, art. 24, alin. (1) şi 

alin. (2), art.25 , alin(1) şi ale art. 28 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 51/2006 , privind 

serviciile comunitare de utilitati publice, republicată și modificată prin completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 6, din Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare  a 

localitatilor , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- prevederile Ordinului nr. 82/2015, privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului 

public de salubrizare a localităților, Ordinului nr. 111/2007, privind privind aprobarea 

Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor și ale Ordinului nr. 

112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

- prevederile Legii nr. 260/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 590, lit. “a”, art.591 din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul 

Administrativ;, 

 

            Potrivit Art. 28(2) al Legii nr. 51/2006, “Gestiunea directă se realizează prin intermediul 

unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), 

fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii, care pot fi: 

a)servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi 

organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;” 

 

                  Prin  Adresa nr. 707940/21.06.2019  a Autoritatii Nationale de Reglementare  pentru  

Serviciile Comunitare de Utilitati Publice ni se solicită să ne conformăm prevederilor legale ce se 

regăsesc și in actele normative  mai sus invocate. 

 Urmare a adoptarii hotararii, se vor urma procedurile  de reorganizare a serviciului de 

salubrizare  ;i infiintare a celui de iluminat public, care vor functiona in cadrul “Serviciul de 

Gospodărie Comunală Liești”. 

        

 

  Initiator, 

 PRIMAR, 

                                                  Iulian BOȚ 

https://idrept.ro/00178257.htm
https://idrept.ro/00178251.htm
https://idrept.ro/00178234.htm
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                                         PROIECT DE   H O T A R A R E  
Privind: modificarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Liești, județul Galați, precum și pentru Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență Persoane Liești 

______________________________________________________________________________ 
             Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 

             Nr. si data depuneri proiectului de hotărâre :                               /24.06.2019                     

  

  

Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința  ordinară in data de 31.07.2019; 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Liești,;  

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat la nr.      /24.07.2019; 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane din cadrul 

Primăriei Liești înregistrat la nr.      /25.07.2019.; 

Având în vedere avizul comisiei de specialitate; 

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Galaţi nr. 3614/08.05.2018 privind numărul de posturi 

aprobat pentru UAT Comuna Liești; 

 Având în vedere prevederile art. 242, alin.(1), art. 406,art. 407,art. 409, lit. „c” , art. 610,art. 611 și art. 

612 din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul Administrativ; 

 In temeiul  prevederilor art.  129 alin. (2) lit. „a”, alin (3) lit. „c”, precum  si a art.  139 alin.   (3) lit. a 

din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul Administrativ; 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1 - Se aprobă modificarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Liești, județul Galați, precum și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență 

Persoane Comuna Liești, conform Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2, care sunt parte integrantă a prezentei hotărâri. 

   Art. 2 - Începând   cu   data    prezentei    hotărâri    își  încetează  aplicabilitatea orice  alte prevederi  

contrare. 

 Art. 3 - Prezenta hotărâre  va  fi comunicata  persoanelor   interesate prin  grija  secretarului general  al 

comunei Liești.  

 

 

           INITIATOR, 

                                                     PRIMAR, 

 Iulian BOT 

 

In temeiul art. 243, alin. (1), lit. “a”, se avizează de legalitate proiectul de hotărăre 

                                Secretarul general al comunei Liești. 

                                               Jr. Vasile Avadanei 
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NR: _         /24.07.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 
 al Proiectului de hotărâre privind  modificarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul 

de specialitate al primarului comunei Liești, județul Galați, precum și pentru Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidență Persoane Liești 

 
 

 

In conformitate cu prevederile art.  129 , alin (3) lit. „c”,, din O.U.G.  nr.  57/2019  privind  

Codul Administrativ Consiliul Local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, 

organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de 

interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi 

înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora. 

 

Conform  art.   610, „ – (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de 

maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a Titlului II al Părţii a VI-a să stabilească funcţia 

publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea denumirii 

funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 

50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în 

situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice 

mai mult de 50%. 

(2) Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice în  condiţiile  alin.  (1)  

ocupă  funcţii  publice  care  implică  desfăşurarea  de activităţi de achiziţie publică, în proporţie mai 

mare de 50% din atribuţiile aferente funcţiei publice, vor fi numiţi în funcţiile publice de consilier 

achiziţii publice în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).” 

 

In conformitate  cu prevederile  art. 611, „  – (1) Autorităţile publice locale au obligaţia ca în 

termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a Titlului II al Părţii a VI-a să aprobe 

structura organizatorică prin care se stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ teritoriale, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar  

al unităţii administrativ teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(2) Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice potrivit  alin.  (1)  sunt  

numiţi  în  funcţiile  publice  generale  de  secretari  ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale 

se reîncadrează în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) în funcţiile 

publice specifice de secretari generali ai unităţii/subdiviziunii administrativ teritoriale, cu  menţinerea  

drepturilor  salariale  prevăzute  în  Legea-cadru  nr.  153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare.  " 

In  exercitarea   acestei  atribuţii,   potrivit  alin.  (3)    lit.  b)  al  aceluiaşi   articol,    consiliul 

local aproba, la propunerea  primarului   ,,b)... la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi 

statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local." 

 

Potrivit art. 406, “ Autorităţile  şi  instituţiile  publice  care  au  prevăzute  în  statele  de funcţii  

posturi  de  natură  contractuală,  care  presupun  desfăşurarea  unor activităţi dintre cele prevăzute la 

art. 370 alin. (1) – (3), stabilesc funcţii publice în condiţiile prevăzute la art.407.” 



 

 

Art. 407 prevede că funcţiile  publice  se  stabilesc  pe  baza  activităţilor  prevăzute  la art. 370 

alin. (1)-(3), pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, prin act administrativ al conducătorului 

acesteia, respectiv prin hotărâre a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local. Alin (4) al art. 

370 prevede că stabilirea posturilor în regim de funcţie publică este obligatorie, în măsura în care sunt 

îndeplinite activităţi prevăzute la alin.(1)-(3).La alin. (2), lit.  b) și c),  elaborarea propunerilor de 

politici publice şi strategii, a programelor,  a  studiilor,  analizelor  şi statisticilor  necesare  

fundamentării  şi implementării politicilor publice, precum şi a actelor necesare executării legilor, în 

vederea realizării competenţei autorităţii sau instituţiei publice, precum și autorizarea, inspecţia, 

controlul şi auditul public sunt enumerate activităţile cu caracter general care implică exercitarea 

prerogativelor de putere publică. Funcția de inspector de protecție civilă, regăsită in Anexa 5,II B, 

pct.22 la Codul Administrativ, implică aceste prerogative, motiv pentru care se impune  transformarea 

postului de natură contractuală în funcție publică. 

 

Având în vedere că structura organizatorica a aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Lieşti, a fost actualizată și aprobată prin HCL nr. 24/21.06.2019, înainte de intrarea în vigoare a Codului 

Administrativ, se impune  modificarea Organigramei și a Statului de funcții conform noilor modificări 

din  legislație. 

Modificările intervenite nu modifică numărul maxim de posturi aprobat la nivelul instituției  

noastre prin Ordinul Prefectului nr. 122/04.04.2019. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem atenției Consiliului Local Lieşti proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 

 

PRIMAR 

IULIAN BOȚ 

 

 

 

 

 

NR: _         /24.07.2019 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de 

funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Liești, județul Galați  
  

 

Prin HCL nr. 24/21.06.2019, la nivelul statului de funcţii/organigramei Primăriei Liești avem 

următoarea situației: 

 

Denumire UAT: LIEȘTI Număr  posturi 

existente 

Aparat propriu 51 

Serviciul public comunitar de Evidență Persoane  3 

Posturi implementare proiecte finanțate din fonduri 

externe 
5 

Total 59 

 



 

Pentru respectarea  prevederilor Codului Administrativ, sunt necesare: 

a) modificarea denumirii a două posturi: 

-secretar al comunei se transformă în secretar general al comunei 

-consilier superior din cadrul compartimentului achiziții se transformă in consilier achiziții 

publice 

b) transformarea compatimentului Situații de urgență  în compartiment de protectie civila si 

situații de urgență. Funcția contractuală de inspector  se transformă în funcție publică de inspector  de 

protecție civilă. 

Modificările propuse nu necesită avizul ANFP București, potrivit  art. 402 din Codul 

Administrativ, care exceptează funcțiile publice locale de la obligația obținerii avizului , dar prin art. 

409 se impune comunicarea  modificărilor  intervenite  în  situaţia posturilor şi a funcţionarilor publici, 

în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin  act  administrativ. 

 

 

Astfel, în urma modificărilor propuse avem următoarea situaţie: 

       

  

  

  
    Funcţia                                                     

Număr posturi aparat  propriu      
Ocupate Vacante  

Temporar 

vacant 
Total 

  Nr. total de funcţii publice 22 5 1 28 

  
Nr. total de înalţi funcţionari 

publici 
0 0 0 0 

  
Nr. total de funcţii publice de 

conducere 
2 0 0 2 

  
Nr. total de funcţii publice de 

execuţie 
18 5 1 

26 

  Nr. total de funcţii SPCLEP 3 0 0 

  
Nr. total de funcţii contractuale 

de execuţie 
21 8 0 29 

  Nr. funcții demnitar 2 0 0 2 

  Nr. total de funcţii din instituţie 45 13 1 59 
 

  

  

  

NUMAR POSTURI 

EXCEPTATE: 
Ocupate Vacante  Total 

ASISTENȚI PERSONALI AI 

PERSOANELOR CU 

HANDICAP GRAV 

37 3 40 

MEDIATORI SANITARI 1 1 2 

 

  

 

Având în vedere proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare, precum și sinteza prezentată, 

propun Consiliului Local Liești,  aprobarea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Consilier, grad profesional superior 

Laura Marilena Dumanovschi 

 



Inalt 

function

ar public

de 

conducere
de executie

de 

condu

cere

de executie

1. BOȚ IULIAN DEMNITAR primar

2.
PANAITE 

GHEORGHE
DEMNITAR viceprimar

3 AVĂDANEI VASILE  
secretar 

general 
I S

4 VACANT Consilier I S

5. VACANT auditor I principal S

6 OLARU COSTINA referent III asistent M

7
PLEȘCAN 

NICOLETA

şef 

serviciu
S

8 POPA AURA consilier I asistent S

COMPARTIMENT CONTABILITATE-SALARIZARE

JUDEȚUL GALAȚI

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL, ARHIVĂ

CONSILIER PERSONAL PRIMAR

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ LIEȘTI

Functia publica

Clas

a

Gradul 

profesional

NR. 

CRT.
STRUCTURA

Numele, 

prenumele/VACANT, 

temporar VACANT dupa 

caz

Treapta 

profesionala/g

rad

FUNCTIA DE 

DEMNITATE 

PUBLICA

Nivelul 

studiilor

Anexa I la HCL nr.  ........./31.07.2019

SERVICIUL  FINANCIAR - CONTABIL

STAT  DE  FUNCTII

Nivel

ul 

studii

lor

Functia contractuala
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HODOROGEA 

MIOARA 

MARINELA

inspector I superior S

10 ZAMFIR STĂNICA inspector I superior S

11
MITU LUCICA 

MĂNDIȚA
inspector I principal S

12 VACANT inspector I principal S

13
NECULA OANA 

NELY
inspector I principal S

14 SOLTAN TEODORA referent III principal M

15 VACANT referent debutant M

16 VACANT referent III debutant M

17
DUMANOVSCHI 

MARILENA LAURA
consilier I superior S

18
LUPEA ANIŞOARA 

ALINA

consilier 

juridic
I asistent S

19 NECULA ADRIAN
consilier 

achiz.publice
I superior S

20 VACANT consilier I debutant S

21
MITU IONEL 

MELUȚU

inspector de 

specialitate

debutant (post perioada 

determinata implementare 

proiect POCU)

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE - PROIECTE DEZVOLTARE

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

COMPARTIMENTUL JURIDIC



22 VACANT
inspector de 

specialitate

23 VACANT
inspector de 

specialitate

24 VACANT referent

25 VACANT referent

26 BUJOR IONICA inspector I asistent S

27
BLĂNARU 

VALERICA
inspector I superior S

28 MATEI MARICICA inspector I superior S

29
SUSANU FĂNICA 

VIOLETA
referent II M

30
MIHALACHE 

MARICELA
inspector I superior S

31
CHIRIAC 

ECATERINA
inspector I superior S

32
TEMPORAR 

VACANT
referent III asistent M

33
PLESCAN VIORICA 

FĂNUŢA
referent I M

34 GAȚU ION inspector I principal S

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

COMPARTIMENT AUTORIZĂRI, URBANISM, EVIDENTA FUNCIARA SI PATRIMONIU 

II  (post perioada determinata 

implementare proiect POCU)

debutant (post perioada 

determinata implementare 

proiect POCU)

I(post perioada determinata 

implementare proiect POCU)

IA(post perioada determinata 

implementare proiect POCU)

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ



35 VACANT inspector I superior S

36 NEACȘU IONICA referent I M

37 VACANT
referent de 

specialitate
debutant S

38 DIBU NICOLAE
muncitor 

calificat
I G

39 MĂRCUŢĂ MIHAI
muncitor 

calificat
III G

40
CIOBOTARU 

RODICA
îngrijitor G

41 TUDOSE IAMANDI
muncitor 

calificat
I G

42 PETICĂ FĂNEL
muncitor 

calificat
IV G

43 ZAMFIR IONEL
muncitor 

necalificat
I G

44 ZAMFIR CRISTINA îngrijitor G

45 CĂLIN NIŢU
muncitor 

calificat
IV G

46 POPA COSTICĂ
muncitor 

necalificat
I G

47 PURICE IONEL
muncitor 

necalificat
I G

48 VACANT Administrator II M

49 PANAITE DOINEL Şofer II G

COMPARTIMENTUL CULTURĂ

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE SALUBRIZARE (LA NIVEL DE BIROU)

COMPARTIMENTUL GOSPODĂRIRE COMUNALĂ



50 DĂNĂILĂ GELU
muncitor 

necalificat
I G

51 DOLEA ION
muncitor 

necalificat
I G

52 GROSU NELU
muncitor 

necalificat
I G

53
COMAN IORDACHE 

IONUŢ

muncitor 

necalificat
I G

54 BĂNICĂ PETRUȚ insp.prot.civ. III superior M

55 SAVA ALEC Şofer I G

56 HAHUI IONEL Şofer I G

1 BORŞAN IONICA Inspector I superior S

2

BULGARU 

CRISTINA 

ADRIANA

Inspector I asistent S

3 GEMINE MARICICA Inspector I principal S

Ocupate Vacante 
Temporar 

vacant
Total Ocupate Vacante Total

21 5 1 28 37 3 40

0 0 0 0 1 1 2

ASISTENȚI 

PERSONALI AI 

    Funcţia                                                     

Număr posturi aparat  propriu     

Nr. total de funcţii publice

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ PERSOANE (la nivel de compartiment)

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR

COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ ȘI SITUAȚII DE 

URGENȚĂ

MEDIATORI 

SANITARI
Nr. total de înalţi funcţionari publici

NUMAR POSTURI 

EXCEPTATE:



2 0 0 2

18 5 1

3 0 0

22 8 0 29

2 0 0 2

45 13 1 59

PRIMAR                                                            

BOȚ IULIAN

Nr. total de funcţii contractuale de 

execuţie

Nr. funcții demnitar

Nr. total de funcţii din instituţie

26

Nr. total de funcţii publice de 

conducere

Nr. total de funcţii SPCLEP

Nr. total de funcţii publice de execuţie



OBSER

VATII

Anexa I la HCL nr.  ........./31.07.2019
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STAT  DE  FUNCTII



debutant (post perioada 

determinata implementare 

proiect POCU)

COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE



II  (post perioada determinata 

implementare proiect POCU)

debutant (post perioada 

determinata implementare 

proiect POCU)

I(post perioada determinata 

implementare proiect POCU)

IA(post perioada determinata 

implementare proiect POCU)



SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE SALUBRIZARE (LA NIVEL DE BIROU)

COMPARTIMENTUL GOSPODĂRIRE COMUNALĂ







3 1
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3 1

2 1
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2 1

1
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GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ

COMP. 

CONTABILITA

TE - 

SALARIZARE

COMP. 

AUTORIZĂRI,  
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EVIDENTA 

FUNCIARA SI 

PATRIMONIU                                             

COMP. 

PROT. 

CIV. SI  

SIT. 

URG.ENT

A                                               

COMP. REGISTRUL 

AGRICOL                                                

PRIMAR
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LOCAL DE 
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EVIDENTA 

PERSOANE

COMP.                   
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PUBLIC INTERN                                                 
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