
 

ROMANIA 

JUDETUL  CONSTANTA 

COMUNA  ADAMCLISI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

  HOTARARE    

 

privind aprobarea   organigramei,  statului de functii si a statului de personal  al 

aparatului de specialitate al primarului Comunei  Adamclisi, judetul Constanta pentru 

anul 2015 

 

 

    Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Contanta intrunit in sedinta ordinara, 

legal constituita la data de  12.02.2015; 

Tinand cont de:  

-  expunerea  de  motive  prezentata si proiectul de hotarare initiat de primarul 

comunei Adamclisi, dl Burcea  Anton  Tudorel;  

- raportul secretarului comunei Adamclisi cu privire la necesitatea aprobarii 

modificarii  organigramei,  statului de functii si a statului de personal  al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul 2015;  

- Raportul  Comisiei  de specialitate  nr. 1  pentru agricultura, activitati economico – 

financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protctia mediului si turism, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala;  

- Raportul Comisiei  de specialitate nr. 2 pentru  invatamant, sanatate si familie, munca 

si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport, activitati social – culturale; 

- Raportul Comisiei  de specialitate  nr. 3  pentru culte, juridica  si de disciplina, apararea 

ordinii si linistii publice, apararea drepturilor cetatenilor, administratie publica locala; 

- Avizul de  legalitate al secretarului comunei;  

Avand in vedere :  

Avand in vedere prevederile din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare;  

        - Ordinul comun al Ministrului  Administratiei si Internelor si al Ministrului 

Finantelor Publice nr. 277 / 1709 / 2012  privind revizuirea  mediei numarului de 

locuitori  prevazute in tabelul 2 din anexa la OUG nr. 63 / 2010 pentru modificarea si 

completarea  Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, precum si pentru 

stabilirea unor masuri financiare; 

-H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 

carierei functionarilor publici; 

-Prevederile Legii – cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitara a personalului 

platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica; 



- Prevederile  Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii republicata, cu modificarile si 

completarile 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; 

-Dispozitiile art. 36 alin (3), lit (b) din legea 215/2001 privind administratia publica 

locala , republicata, modificata si completata in anul 2008;  

- Legea bugetului de stat pentru anul 2015  nr.  186 / 2014; 

- Avizul  Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru functiile publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi, precum si pentru asimilarea 

functiilor si salariilor de baza ale personalului incadrat in functii publice specifice cu 

functii publice generale  inregistrat sub nr. 24278 / 2013  

- Dispozitia primarului comunei Adamclisi nr.  255 / 08.12.2014   privind transformarea 

functiei publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad profesional  debutant  din 

cadrul Compartimentului agricol  in functia publica de executie de  nivel superior, 

respectiv  inspector, clasa I, grad profesional  asistent  la Compartimentul  agricol  din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

- Dispozitia primarului comunei Adamclisi nr. 254 / 08.12.2014 privind  transformarea 

functiei publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad profesional asistent, 

treapta de salarizare 1 din cadrul Compartimentului buget – finante, impozite si taxe, 

contabilitate   in functia publica de executie de  nivel superior, respectiv  inspector, clasa 

I, grad profesional  principal  la Compartimentul  buget – finante, impozite si taxe, 

contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adamclisi, 

judetul Constanta 

Luand in considerare  necesitatea eficientizarii activitatii institutiei publice locale de 

la nivelul Primariei comunei Adamclisi si a imbunatatirii actului managerial in conditiile 

restabilirii  numarului maxim de posturi pe anul 2015; 

Pentru a asigura flexibilitate si reactie rapida la normativul de personal stabilit 

pentru anul 2015 in functie de realitatea concreta din cadrul Primariei comunei 

Adamclisi; 

 

In baza dispozitiilor art. 36 alin. (1) si  (2) litera „a” coroborat cu alin. (3), lit. b),  art. 

45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata si actualizata:  

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1. Aprobarea  organigramei  aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Adamclisi, pentru anul 2015  avand un numar maxim de 24  posturi , in forma 

redactata in cuprinsul anexei  nr. 1  care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Aprobarea   Statului de Functii  si numarului de personal al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Adamclisi, pentru anul 2015  conform anexei nr. 2  si 

anexei nr. 3 care fac  parte integranta din  prezenta hotarare, modificat prin  infiintarea 

compartimentului ,, Proiecte finantate din fonduri nerambursabile’’ cu un post de 



referent, functie contractuala de executie, clasa III, treapta profesionala  2 pe perioada 

implmentarii proiectului ,, Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna 

Adamclisi’’ finantat prin POS CCE. 

Art. 3.  (1) Aprobarea Statului de personal al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Adamclisi, pentru anul 2015  conform anexei nr. 4 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

                (2) Numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate este de 24. 

                (3) Personalul aparatului de specialitate  este format  din functionari  

publici cu functii publice generale si specifice  si din personal contractual. 

                (4) Incadrarea si salarizarea personalului de la nivelul aparatului de 

specialitate se face potrivit prevederilor legale. 

                (5) Atributiile, sarcinile si raspunderile  personalului se stabilesc prin fisa 

postului, potrivit legii. 

                          (6) Incepand cu data prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea orice 

alte prevederi contrare. 

Art.4.  Secretarul comunei Adamclisi  va face publica prezenta hotarare prin 

afisaj in locurile special amenajate si va comunica in termen prevederile acesteia:  

- Institutiei Prefectului – Judetul Constanta pentru control si verificarea 

legalitatii. 

- Agentiei Nationale a Functionarilor Publici – Bucuresti  

Prezenta hotarare  a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, ………. voturi 

impotriva, ………  abtineri din cei 11 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri in 

functie. 

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA 

                     CONSILIER 

       NEACSU FLOREA IULIAN                                                                 Contrasemneaza 

                           Secretar, 

                            Sibel  Serif  

 

 

 

NR. 3 

DATA  12.02.2015 



ROMÂNIA ANEXA NR. 1 LA   

JUDEŢUL CONSTANŢA H.C.L. NR. 3    / 12.02.2015   

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI    

din care: 

Funcţii 

Total 
posturi 

Publice 
Contrac-

tuale 

Demnitari 

 

 

 

 

 

 24 13 9 2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartiment FP FC Compartiment FP FC Compartiment FP FC Compartiment FP FC Compartiment FP FC Compartiment FP FC Compartiment FC 

- Cultură  

 

- 2 - Gospodărire, 

întreţinere 

 

- 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

- Stare civilă , 

autoritate 

tutelară şi 

asistenţă 

socială 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- Agricol 

 

3 

 

 

- -  Politie Locala 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- Buget, 

finanţe, 

impozite şi 

taxe, 

contabilitate  

 

4 

 

 

 

- 

 

 

- Implementare  
proiecte finantate 
din fonduri 

externe 

1 

TOTAL - 2 TOTAL - 6 TOTAL 2 - TOTAL 3 - TOTAL 3 - TOTAL 4 -  1 

ORGAN IGRAMA 

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

 

VICEPRIMAR 

 

SECRETAR 

 

PRIMAR 

 

CONSILIUL LOCAL 



Anexa 2

Inalt functionar 

public
de conducere de executie de conducere de executie

1 BURCEA ANTON TUDOREL Primar 
2 RASIT BEINUR Viceprimar

3 SERIF SIBEL Secretar comuna I

COMPARTIMENTUL  BUGET - FINANTE, IMPOZITE SI TAXE, 

CONTABILITATE

4 SLABU  MARIAN inspector I asistent S

5 FIRICA LUCIA inspector I asistent S

6 NEACSU MARIANA inspector I asistent S

7 VACANT inspector I principal S

COMPARTIMENTUL AGRICOL 

8 BURCEA VIOLETA consilier I superior S

9 ZAMFIR MARIAN referent III superior M

10 VACANT inspector I asistent S

COMPARTIMENTUL STARE CIVILA, AUTORITATE 

TUTELARA, ASISTENTA SOCIALA

11 SARGHI CORNELIA inspector I asistent S

12 VACANT referent III debutant M

COMPARTIMENT CULTURA

13 ENACHE ELENA bibliotecar I M

14 NAZARU MIOARA referent I S

COMPARTIMENT GOSPODARIRE, INTRETINERE

15 NEAGU IONEL sofer II M

16 FLOCA AURELIAN - STANCU sofer II M

17 OCTAVIAN  ECATERINA guard M

18 NICOLAE IULIAN muncitor calificat IV M

19 MADULARESCU  ROMICA muncitor calificat I M

20 NEAGU STOIAN muncitor calificat IV M

COMPARTIMENT  POLITIE   LOCALA 

21 CRACIUN PETRE politist local III asistent M

22 FLOREA IONEL politst local III asistent M

23 BURCEA GHEORGHITA politist local III asistent M

COMPARTIMENT  PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI 

NERAMBURSABILE

24 FLOCA ANISOARA referent II M

         Funcţia         Număr posturi Ocupate Vacante Total

Nr. total de funcţii publice 10 3 13

Nr. total de înalţi funcţionari publici

Nr. total de funcţii publice de conducere 1 0 1

Nr. total de funcţii publice de execuţie 9 3 12

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 9 0 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

11 0 11

Nr. total de funcţii din instituţie 30 3 33

                                                                                                                                               STAT DE FUNCŢII                                                                                                              LA H.C.L. NR. 3  / 12.02.2015

Nivelul 

studiilor

Functia contractuala

Treapta 

profesionala/g

rad

Nivelul 

studiilor
OBSERVATIISTRUCTURA

FUNCTIA DE 

DEMNITATE 

PUBLICA

PRIMARIA COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA

NR. 

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 

temporar VACANT dupa caz

Functia publica

Clasa
Gradul 

profesional



* sub fiecare şef de structură se vor trece toate funcţiile 

publice şi tot personalul contractual



Anexa 4

Inalt 

functionar 

public

de conducere de executie de conducere de executie

1 BURCEA ANTON TUDOREL Primar

2 RASIT BEINUR Viceprimar

3 SERIF SIBEL Secretar comuna I S 1

COMPARTIMET  BUGET - FINANTE, IMPOZITE SI TAXE, 

CONTABILITATE 

4 SLABU MARIAN Inspetor I asistent S 4 1

5 FIRICA LUCIA inspector I asistent S 5 1

6 NEACSU MARIANA inspector I asistent S 5 1

7 VACANT inspector I principal S 1

COMPARTMENTUL AGRICOL

8 BURCEA VIOLETA consilier I superior S 5 1

9 ZAMFIR MARIAN referent III superior M 5 1

10 VACANT inspector I asistent S 1

COMPARTIMENTUL STARE CIVILA, AUTORITATE 

TUTELARA, ASISTENTA SOCIALA

11 SARGHI CORNELIA inspector I asistent S 5 1

12 VACANT referent III debutant M 1

COMPARTIMENT CULTURA

13 ENACHE ELENA bibliotecar I M 5 39

14 NAZARU MIOARA referent I S

COMPARTIMENT GOSPODARIRE, INTRETINERE

15 NEAGU IONEL sofer II M 2 17

16
FLOCA AURELIAN 

STANCU
sofer II M 2 13

17 OCTAVIAN  ECATERINA guard M 3 19

18 NICOLAE IULIAN muncitor calificat IV M

19 MADULARESCU  ROMICA muncitor calificat IV M 4 16

20 NEAGU STOIAN muncitor calificat IV M 5 17

COMPARTIMENT  POLITIE   LOCALA 

21 CRACIUN PETRE politist local III asistent M 1 1

22 FLOREA IONEL politst local III asistent M 5 1

23 BURCEA GHEORGHITA politist local III asistent M 1 1

COMPARTIMENT  IMPLEMENTARE PROIECTE FINANTATE 

DIN FONDURI EXTERNE

24 FLOCA ANISOARA referent II M

         Funcţia         Număr posturi Ocupate Vacante Total

Nr. total de funcţii publice 10 3 13

Nr. total de înalţi funcţionari publici
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                                                                                                                      STAT DE  PERSONAL                                      LA  PROIECT  DE  H.C.L. NR. 4 / 12.02.2015                                          

PRIMARIA COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL 

NR. 

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 

temporar VACANT dupa caz
STRUCTURA

FUNCTIA DE 

DEMNITATE 

PUBLICA

Functia publica

C
la

sa

G
ra

d
u

l 
p

ro
fe

si
o

n
a

l



Nr. total de funcţii publice de conducere 1 0 1

Nr. total de funcţii publice de execuţie 9 3 12

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 9 0 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

11 0 11

Nr. total de funcţii din instituţie 30 3 33

* sub fiecare şef de structură se vor trece toate funcţiile 

publice şi tot personalul contractual



ROMANIA                                                     ANEXA  NR.  3  LA   H.C.L. NR. 3 DIN  12.02.2015 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 

 

NUMARUL DE PERSONAL 

AFERENT APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 

 

Nr. crt. Categorie de personal Posturi bugetate Functii de 

conducere 

Posturi de 

executie 

1. Total, din care: 22 1 21 

2. Functii publice 13 1 12 

3. Personal Contractual 9 - 9 

 

Nr. crt. Grda 

professional 

/ Clasa 

Total, din 

care: 

Superior Principal Asistent Debutant 

 Total, din 

care: 

12 2 1 8 1 

1. I (Studii 

superioare) 

7 1 1 5 - 

2. II (S.S.D.) - - - - - 

3. III (Studii 

medii) 

5 - - 4 1 

 

  

 

 

SECRETAR 

SIBEL SERIF 



  

 Comisia de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico–financiare, 

amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala 

                                                

 

Proces verbal, 

Incheiat  astazi  12.02.2015   cu ocazia intrunirii membrilor comisiei de specialitate nr.1 

pentru dezbaterea urmatoarelor puncte : 

 

1.  Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a 

estimarilor bugetare  pe perioada  2016 – 2018  si a listei obiectivelor de investitii pe 

anul 2015  al Consiliului Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 

 

2.  Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 

anual la data de  31.12.2014  al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea  organigramei,  statului de functii  si a 

numarului de personal al aparatului de specialitate  al primarului comunei  Adamclisi, 

judetul Constanta pentru anul 2015 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea  scutirii de la plata taxei speciale de salubritate 

a unui numar de sapte  gospodarii din comuna Adamclisi, judetul Constanta . 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea   Startegiei de Dezvoltare Locala a comunei 

Adamclisi, judetul Constanta pentru perioada 2014 -2020 . 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea  modificarii si completarii statutului Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara Apa – Canal Constanta. 

 

Punctul nr.1 

Conform referatului pus la dispozitie de  dl. Slabu Marian prin care se propune: 

-aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli , a estimarilor bugetare pe perioada 

2016 – 2018 si a listei obiectivelor de investitie pe anul 2015 al Consiliului Local al 

comunei Adamclisi, judetul Constanta,  conform referatului din anexa. 

Comisia propune aprobarea  referatului din anexa cu 3 voturi Pentru din total 3. 

Punctul nr 2 

              Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel si referatul  domnului  Slabu  Marian,  inspector in  cadrul  primariei   Adamclisi  

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar anual la data de 

31.12.2014 al comunei Adamclisi  se propune : 



  

-aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar anual la data de 31.12.2014 al 

comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 

 

Punctul nr. 3 

 

          Avand in vedere  proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel prin care se propune : 

- aprobarea organigramei, statului de functii si a statului de personal al aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul 

2015 cu un numar maxim de 24 posturi; 

 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 

 

Punctul nr. 4 

 

          Avand in vedere  proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel prin care se propune : 

- aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de salubritate a unui numar de sapte 

gospodarii din comuna Adamclisi dupa cum urmeaza: 

 

1. NEACSU DORINEL   -  STR. TRAIAN, NR. 27, LOCALITATEA   ADAMCLISI ,  COMUNA  

ADAMCLISI  - 2  PERSOANE (  COPII SUNT PLECATI DIN LOCALITATE ). 

2.  PETRUT MARILENO  – STR. ZORILOR, NR. 14,  LOCALITATEA   ADAMCLISI ,  COMUNA  

ADAMCLISI – 2  PERSOANE (COPII SUNT PLECATI LA STUDII IN CONSTANTA). 

3. FLOCA AURELIAN STANCU  -  STR.  PREOT PREOTESCU GHEORGHE, NR. 11, 

LOCALITATEA   ADAMCLISI , COMUNA  ADAMCLISI – 1  PERSOANA; (FATA  INVATA SI 

LOCUIESTE LA CONSTANTA). 

4. ROGOVEANU VASILICA – STR. BUREBISTA, NR. 8, SAT ZORILE, COMUNA ADAMCLISI – 

1 PERSOANA (ROGOVEANU ELENA LOCUIESTE LA CONSTANTA). 

5. DUMITRACHE  MARIANA  – STR. CAROL I, NR. 1, SAT URLUIA, COMUNA ADAMCLISI – 

1 PERSOANA (DUMITRACHE VIORICA S-A CASATORIT SI IN PREZENT LOCUIESTE IN 

MUNICIPIUL CONSTANTA). 

6. ISMAIL CONSTANTA – STR. MUZEULUI, NR. 13, BLOC 4, APT. 9, LOCALITATEA 

ADAMCLISI, COMUNA ADAMCLISI – 2 PERSOANE (COPII ISMAIL BAYARD SI ISMAIL 

ALTAN DOMICILIAZA IN PREZENT IN MUNICIPIUL CONSTANTA). 

7. NEAGU VASILE – STR. DACIA, NR. 2, SAT ADAMCLISI , COMUNA ADAMCLISI – 3 

PERSOANE  (  AUTOGUNOIERA NU ARE ACCES  IN ZONA UNDE DOMICILIAZA  

SOLICITANTUL IMPREUNA  CU FAMILIA). 

 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 



  

 

Punctul nr. 5 

          Avand in vedere  proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel prin care se propune : 

- aprobarea  Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Adamclisi, judetul Constanta 

pentru perioada 2014 – 2020; 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 

 

Punctul nr. 6 

          Avand in vedere  proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel prin care se propune : 

- aprobarea  modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara Apa – Canal Constanta; 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 

 

 

 

MEMBRII COMISIEI  

  1.Serbanescu Dorina-Cicilia 

  2.Oprea Marian 

  3.Oancea Vasile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Comisia de specialitate nr. 2 pentru invatamant , sanatate si familie , munca si 

protectie sociala , protectie copii, tineret si sport, activitati social-culturale  

                                                
                                                
 
 
Proces verbal, 
Incheiat  astazi   12.02.2015  cu ocazia intrunirii membrilor comisiei de 
specialitate nr.3 pentru dezbaterea urmatoarelor puncte : 
 
1. Proiect  de hotarare  privind aprobarea organigramei, statutlui de functii si a statului 

de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Adamclisi, judetul 

Constanta pentru anul 2015. 

    Initiator: Burcea  Anton Tudorel – primar. 

 

Punctul nr.1 

Conform  proiectului de hotarare  initiat de catre domnul Burcea  Anton Tudorel  prin 

care se propune: 

- aprobarea organigramei, statutlui de functii si a statului de personal al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul 2015 cu un 

numar maxin de 24 de posturi. 

 

Comisia propune aprobarea  referatului din anexa cu 3 voturi Pentru din total 3. 

 
 
 
MEMBRII COMISIEI  

1. VLAD NICULAIE 

2. PETRUT MARIANA 

3. BURCEA  DORIAN 

4. VIZIREANU IULIAN 

5. ISMAIL CONSTANTA 

 
 

 

 

 

 



  

 

Comisia de specialitate nr. 3 pentru culte , juridical si de disciplina , apararea ordinii si 

linistii publice , apararea drepturilor cetatenilor , administratie publica locala  
                                                
 
 
 
 
Proces verbal, 
Incheiat  astazi   12.02.2015  cu ocazia intrunirii membrilor comisiei de 
specialitate nr.3 pentru dezbaterea urmatoarelor puncte : 
 

1. Proiect  de hotarare  privind aprobarea organigramei, statutlui de functii si a statului 

de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Adamclisi, judetul 

Constanta pentru anul 2015. 

    Initiator: Burcea  Anton Tudorel – primar. 

 

Punctul nr.1 

Conform  proiectului de hotarare  initiat de catre domnul Burcea  Anton Tudorel  prin 

care se propune: 

- aprobarea organigramei, statutlui de functii si a statului de personal al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul 2015 cu un 

numar maxin de 24 de posturi. 

 

Comisia propune aprobarea  referatului din anexa cu 3 voturi Pentru din total 3. 

 

 
MEMBRII COMISIEI  

1. FLOCA IONUT; 

2. RASIT BEINUR; 

3. NEACSU FLOREA – IULIAN . 

 

 
 

 

 

 

 



 

ROMANIA                                                                                                                                                                                                                                               

JUDETULCONSTANTA                                                                                                    

COMUNA ADAMCLISI                                                                           

REFERAT 

privind aprobarea   organigramei,  statului de functii si a statului de personal  al 

aparatului de specialitate al primarului Comunei  Adamclisi, judetul Constanta pentru 

anul 2015 

 

 

Subsemnata Serif Sibel avand functia de secretar al  comunei  Adamclisi, jud.  Constanta;  

 

Avand in vedere prevederile din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare;  

        - Ordinul comun al Ministrului  Administratiei si Internelor si al Ministrului 

Finantelor Publice nr. 277 / 1709 / 2012  privind revizuirea  mediei numarului de 

locuitori  prevazute in tabelul 2 din anexa la OUG nr. 63 / 2010 pentru modificarea si 

completarea  Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, precum si pentru 

stabilirea unor masuri financiare; 

-H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 

carierei functionarilor publici; 

-Prevederile Legii – cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitara a personalului 

platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica; 

- Prevederile  Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii republicata, cu modificarile si 

completarile 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; 

-Dispozitiile art. 36 alin (3), lit (b) din legea 215/2001 privind administratia publica 

locala , republicata, modificata si completata in anul 2008;  

- Legea bugetului de stat pentru anul 2015  nr.  186 / 2014; 

- Avizul  Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru functiile publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi, precum si pentru asimilarea 

functiilor si salariilor de baza ale personalului incadrat in functii publice specifice cu 

functii publice generale  inregistrat sub nr. 24278 / 2013  

- Dispozitia primarului comunei Adamclisi nr.  255 / 08.12.2014   privind transformarea 

functiei publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad profesional  debutant  din 

cadrul Compartimentului agricol  in functia publica de executie de  nivel superior, 

respectiv  inspector, clasa I, grad profesional  asistent  la Compartimentul  agricol  din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta; 



 

 

- Dispozitia primarului comunei Adamclisi nr. 254 / 08.12.2014 privind  transformarea 

functiei publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad profesional asistent, 

treapta de salarizare 1 din cadrul Compartimentului buget – finante, impozite si taxe, 

contabilitate   in functia publica de executie de  nivel superior, respectiv  inspector, clasa 

I, grad profesional  principal  la Compartimentul  buget – finante, impozite si taxe, 

contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adamclisi, 

judetul Constanta 

Luand in considerare  necesitatea eficientizarii activitatii institutiei publice locale de 

la nivelul Primariei comunei Adamclisi si a imbunatatirii actului managerial in conditiile 

restabilirii  numarului maxim de posturi pe anul 2015; 

Pentru a asigura flexibilitate si reactie rapida la normativul de personal stabilit 

pentru anul 2015 in functie de realitatea concreta din cadrul Primariei comunei 

Adamclisi; 

In baza dispozitiilor art. 36 alin. (1) si  (2) litera „a” coroborat cu alin. (3), lit. b),  art. 

45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata si actualizata:  

 

 

PROPUN: 

 

 

Aprobarea  organigramei  aparatului  de specialitate al primarului comunei 

Adamclisi, pentru anul 2015  avand un numar maxim de 24  posturi . 

Aprobarea   Statului de Functii  si numarului de personal al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Adamclisi, pentru anul 2015 modificat prin  infiintarea 

compartimentului ,, Proiecte finantate din fonduri nerambursabile’’ cu un post de 

referent, functie contractuala de executie, clasa III, treapta profesionala  2 pe perioada 

implmentarii proiectului ,, Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna 

Adamclisi’’ finantat prin POS CCE. 

Aprobarea Statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Adamclisi, pentru anul 2015  . 

 Numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate este de 24. 

 Drept pentru  care supun sper analiza si aprobarea Consiliului Local Adamclisi. 

 

 

 

SECRETAR 

SERIF  SIBEL 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 

  

 

  

  EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea   organigramei,  statului de functii si a statului de personal  

al aparatului de specialitate al primarului Comunei  Adamclisi, judetul Constanta 

pentru anul 2015 

 

 

Subsemnatul   Burcea  Anton  Tudorel, primarul  comunei  Adamclisi, Judetul Constanta; 

 Avand in vedere: 

- raportul secretarului comunei Adamclisi cu privire la necesitatea aprobarii modificarii  

organigramei,  statului de functii si a statului de personal  al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul 2015;  

-Prevederile din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

        - Ordinul comun al Ministrului  Administratiei si Internelor si al Ministrului Finantelor 

Publice nr. 277 / 1709 / 2012  privind revizuirea  mediei numarului de locuitori  prevazute in 

tabelul 2 din anexa la OUG nr. 63 / 2010 pentru modificarea si completarea  Legii nr. 273 / 

2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare; 

-H.G. nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 

carierei functionarilor publici; 

-Prevederile Legii – cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit 

din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 

- Prevederile  Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii republicata, cu modificarile si 

completarile 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; 

-Dispozitiile art. 36 alin (3), lit (b) din legea 215/2001 privind administratia publica locala , 

republicata, modificata si completata in anul 2008;  

- Legea bugetului de stat pentru anul 2015  nr.  186 / 2014; 

- Avizul  Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru functiile publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi, precum si pentru asimilarea 

functiilor si salariilor de baza ale personalului incadrat in functii publice specifice cu functii 

publice generale  inregistrat sub nr. 24278 / 2013  

- Dispozitia primarului comunei Adamclisi nr.  255 / 08.12.2014   privind transformarea 

functiei publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad profesional  debutant  din 

cadrul Compartimentului agricol  in functia publica de executie de  nivel superior, respectiv  



inspector, clasa I, grad profesional  asistent  la Compartimentul  agricol  din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

- Dispozitia primarului comunei Adamclisi nr. 254 / 08.12.2014 privind  transformarea functiei 

publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad profesional asistent, treapta de 

salarizare 1 din cadrul Compartimentului buget – finante, impozite si taxe, contabilitate   in 

functia publica de executie de  nivel superior, respectiv  inspector, clasa I, grad profesional  

principal  la Compartimentul  buget – finante, impozite si taxe, contabilitate  din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta 

Luand in considerare  necesitatea eficientizarii activitatii institutiei publice locale de la 

nivelul Primariei comunei Adamclisi si a imbunatatirii actului managerial in conditiile 

restabilirii  numarului maxim de posturi pe anul 2015; 

Pentru a asigura flexibilitate si reactie rapida la normativul de personal stabilit pentru 

anul 2015 in functie de realitatea concreta din cadrul Primariei comunei Adamclisi; 

  

Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local  ADAMCLISI a 

proiectului de hotarare PRIVIND  APROBAREA  ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI A 

NUMARULUI DE PERSONAL  AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI 

ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA PENTRU ANUL 2015. 

In baza dispozitiilor art. 36 alin. (1) si  (2) litera „a” coroborat cu alin. (3), lit. b),  art. 45, 

alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata si actualizata:  

 

Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare PRIVIND  APROBAREA  

ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI A NUMARULUI DE PERSONAL  AL APARATULUI DE 

SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA PENTRU ANUL 

2015. 

 

 

 

 

 PRIMAR 

BURCEA ANTON TUDOREL


