
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al 

aparatului propriu al Primarului comunei Liești, județul Galați și al serviciilor publice fără 

personalitate juridica 

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

             Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre :                       1351 /05.02.2020        

  

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

..........02.2020 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind reorganizarea activității Unității Administrativ 

Teritoriale Liești, județul Galați;  

Având în vedere: 

- expunerea de motive a inițiatorului înregistrată cu nr. 1351 /05.02.2020      ; 

- raportul de specialitate comun, întocmit Compartimentul Resurse Umane-Audit Public Intern 

din cadrul Primăriei Liești și înregistrat la nr. 1352 /05.02.2020      ; 

- avizul comisiei de specialitate ; 

- prevederile art. 129  alin. (2) lit. a) şi lit. d),  alin. (7)din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

În temeiul art. 196 alin.(1)  lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare  al aparatului propriu al Primarului 

comunei Liești, județul Galați si al serviciilor publice fără personalitate juridica conform anexei, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 

31.03.2014 se abrogă. 

Art. 3 - Prezentul Regulament de organizare şi funcționare va fi adus la cunoștință sub semnătură 

funcționarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Liești 

și serviciilor publice fără personalitate juridică. 

 Art. 4 - Prezenta hotărâre se afișează pe site-ul Primăriei comunei Lieşti şi se comunică, în 

condițiile legii, Instituției Prefectului Județului Galaţi, prin grija secretarului general al comunei Liești. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al 

aparatului propriu al Primarului comunei Liești, județul Galați și al serviciilor publice fără 

personalitate juridica 
 

Având în vedere că de la ultima aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare au fost 

emise acte normative prin care  a fost modificat cadrul legal şi atribuţiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Liești;         

Având în vedere structura organizatorică a instituției  aprobată prin H.C.L. nr. 47/28.11.2019;   

Având în vedere prevederile  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

La aprobarea structurii organizatorice au fost respectate prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, art. 391 – „Stabilirea numărului total de funcţii publice de conducere în cadrul fiecărei 

autorităţi sau instituţii publice 

(1) Numărul total al funcţiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii 

publice, cu excepţia 

funcţiilor publice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum şi a 

funcţiilor publice de 

conducere a căror ocupare se face prin detaşare cu personal din cadrul instituţiilor din sectorul de 

apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională, conform statelor de organizare aprobate, în condiţiile legii, este de 

maximum 12% din 

numărul total al posturilor aprobate. 

(2) Pentru determinarea numărului total al funcţiilor de conducere prin aplicarea cotei de 12% 

prevăzută la alin. (1), se 

procedează după cum urmează: 

a) în cazul în care numărul rezultat este mai mic de unu, acesta se rotunjeşte la întreg; 

b) în cazul în care numărul rezultat este mai mare de unu, acesta se rotunjeşte la numărul întreg 

imediat superior 

acestuia, dacă fracţiunea este mai mare de 0,50. 

(3) Structura organizatorică a autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să respecte următoarele 

cerinţe: 

a) pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuţie; 

b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuţie; 

c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuţie; 

d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de 

execuţie.” 

Având în vedere cele de mai sus, propunem  Consiliului local avizarea favorabilă a  prezentului 

proiect de hotărâre. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al 

aparatului propriu al Primarului comunei Liești, județul Galați și al serviciilor 

publice fără personalitate juridica 

  
Prin prezentul proiect de hotărâre se supune dezbaterii şi aprobării Consiliului Local Liești  

Regulamentul de organizare şi funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești și 

serviciilor publice fără personalitate juridică, regulament care a fost elaborat conform prevederilor OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ca  urmare a reorganizării instituției prin  H.C.L. nr. 

47/28.11.2019 privind aprobarea organigramei și statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Liești și serviciile subordonate, fără personalitate juridică. 

Prin H.C.L. nr. 10 din 31.03.2014 a fost aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcționare al 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești. 

Prevederile prezentului Regulament vor fi modificate ori de câte ori legislația o impune sau apar 

modificări esențiale în structura organizatorică a instituției.  

Prezentul regulament se aduce la cunoștința șefilor de compartimente care vor stabili sau 

completa, după caz, prin fișa postului,  sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte. 

Având în vedere că de la data aprobării Regulamentului de Organizare şi Funcționare al 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești prin H.C.L.  nr. 10 din 31.03.2014 şi până în 

prezent, în legislația  actuală precum şi în structura de organizare a Aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Liești au survenit o serie de modificări,  se impune aprobarea unui nou Regulament 

de Organizare şi Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești și al serviciilor 

publice fără personalitate juridică. 

 

 

Întocmit: 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Consilier, grad profesional superior  

  

Laura Marilena Dumanovschi ……………………………… 
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