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JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T A R A R E A  NR.70 

cu privire la aprobarea  organigramei si a statului de functii 

 

Consiliul local al comunei Crucea, in sedinta extraordinara  din 02.10.2015, 

   Avand in vedere: 

- Adresa Institutiei Prefectului – judetul Constanta nr.4998/17.09.2015, prin care ni 

se comunica numarul maxim de posturi pentru anul 2015, 

- Referatul Compartimentului Resurse-umane, salarizare, nr.5158/25.09.2015, 

privind oportunitatea modificarii organigramei si a statului de functii;  

   In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si 

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

unor masuri financiare; 

   In temeiul prevederilor  art.36, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.a), pct.2 si 

art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 

 

H O T A R A S T E: 

Art.1. Se aproba organigrama si statul de functii, modificate prin transformarea unui 

numar de 3 posturi contractuale ,  comasarea compartimentului PSI in 

compartimentul administrativ gospodaresc si suplimentarea cu 3 posturi de asistenti 

personali persoane cu handicap , conform anexelor I si II ce fac parte integranta din 

prezenta. 

Art.2. Primarul si secretarul comunei vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor 

prezentei hotarari. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu ………..voturi pentru,………….voturi 

contra si……..abtineri. 

        Crucea , 02.10.2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

             Ion BUTOI                                                                                     Contrasemneaza  

                                                                                                                             SECRETAR, 

                                                                                                                         Reveicuta GURGU  



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

 

 

 

 

 

 

AVIZ DE LEGALITATE 

cu privire la legalitatea proiectelor de hotarare ce se supun dezbaterii si aprobarii 

Consiliului local in sedinta extraordinara din data de 02.10.2015 

 

            Analizand proiectele de hotarari ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului 

local in sedinta extraordinara din 02.10.2015,  am constatat urmatoarele: 

1.      Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind   

rectificarea bugetului local pe anul 2015   fiind initiat in conformitate cu prevederile din 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile 

ulterioare si in limita competentei date de  prevederile  art. 36, alin.2, lit. b coroborat cu 

alin. 4 , lit. a si ale art. 45, alin 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata. 

       2.   Proiectul de hotarare privind privind aprobarea constituirii dreptului de uz si 

servitute de trecere  subteranã,  cu titlu gratuit, in favoarea  S.C. ENEL DISTRIBUTIE 

DOBROGEA S.A. prin Comuna Crucea  este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat 

in conformitate cu prevederile art.12 si 14  din Legea  energiei electrice si a gazelor 

naturale nr.123/2012 si in limita competentei date de prevederile art..36, alin(2), lit.c 

coroborat cu alin. (5), lit.a) si ale art.45, alin.(3), din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publicã localã, republicatã. 

3.       Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea 

organigramei si a statului de functii fiind initiat in conformitate cu prevederile O.U.G. 

nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele 

publice, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare si in limita competentei date 

de  prevederile  art.36, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.a), pct.2 si art.45, alin.1 din 

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata; 

4.  Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 fiind initiat in 

conformitate cu prevederile ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor 

publici nr.7660/2006 si in limita competentei date prevederile  art.36, alin.(2), lit.a) 

coroborat cu alin.(3), lit.b) si art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata. 
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5.   Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare  privind modificarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crucea prin 

actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil fiind initiat in conformitate cu 

prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor si in limita competentei date de  art. 36 alin. 9 şi art. 45 alin.3 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, 

6.   Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare  privind initierea 

procedurii de achizitie a terenului in suprafata de 1000  m.p.,situat in extravilanul 

satului Crisan  , parcela A 185/9 in vederea realizarii sistemului de alimentare cu apa in 

satele Crisan si Siriu, comuna Crucea, judetul Constanta fiind initiat in conformitate cu 

prevederile  art.863 lit.a) din Noul Cod Civil; art.36 alin.(2), lit.c) si art.123 alin.(1) Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica si in 

limita competentei date de prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

  

 GURGU REVEICUTA  

 



JUDETUL CONSTANTA 

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, SALARIZARE 

NR.5158/25.09.2015 

 

                                                               R E F E R A T 

 

    Domnule Primar, 

Va aduc la cunostinta urmatoarele: 

        Comuna Crucea implementeaza proiectul intitulat ‘’EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE 

ENERGIE ELECTRICA pentru comuna Crucea’’. In cadrul contractului de finantare 

nerambursabila, comuna Crucea si-a asumat ca indicator de rezultat, crearea a 2 noi locuri 

de munca, si anume: 1 post pentru paza si intretinerea sistemului eolian si biogaz si 1 post 

pentru operarea vidanjei achizitionata prin proiect. 

          In acelasi timp, comuna Crucea implementeaza proiectul intitulat ‘’Centru local de 

informare turistica in comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic’’. Prin 

prevederile contractului de finantare, la incheierea executiei investitiei avem obligatia 

infiintarii a 2 posturi contractuale, pe perioada nedeterminata, ghid turism si agent turism. 

          In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea 

Legii nr.273/2006 privind finantele publice, precum si stabilirea unor masuri finaciare, 

coroborat cu Ordinul comun nr.63/206/2014, al ministrului dezvoltarii regionale si 

administratiei publice si al ministrului finantelor publice, Institutia prefectului prin adresele 

nr.2294/2014 si 4998/2015, ne-a comunicat numarul maxim de posture pentru institutia 

noastra. 

         Toate posturile ce ne sunt atribuite, sunt ocupate, iar infiintarea altora in vederea 

ocuparii lor pentru indeplinirea atributiilor ce decurg din finalizarea celor doua proiecte mai 

sus mentionate, nu este permisa, conform legii. 

        Suntem in situatia de a nu respecta angajamentele asumate odata cu incheierea 

contractelor de finantare, cee ace va conduce la neincasarea ultimei transe de bani, 

suportarea de penalitati sau returnarea sumelor primate prin proiect. 

       Acesta este motivul pentru care se impune initierea unui  proiect de hotarare privind 

modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului 

comunei, si supunerea spre aprobare Consiliului local. 

        Facem mentiunea ca modificarile se fac raportandu-ne la numarul maxim de posturi 

care ne este atribuit, si anume: 

- transformarea unui numar de  posturi contractuale dupa cum urmeaza : 



1. Transformarea funcției contractuale, ocupată, de sofer din cadrul compartimentului 

administrativ gospodaresc in consilier ghid turistic pentru Centru de informare turistica  

2. Transformarea funcției contractuale, ocupată, de paznic din cadrul compartimentului 

administrativ gospodaresc in consilier agent turism pentru Centru de informare turistica ; 

3. Transformarea functiei contractuale  de guard , vacant din data de 01.10.2015, din cadrul 

compartimentului administrativ gospodaresc in muncitor calificat – electrician pentru 

Centrala electrica eoliana si centrala electrica de biogaz; 

- comasarea compartimentului PSI in compartimentul administrativ gospodaresc , dupa 

cum urmeaza  

1. Functia contractuala sofer va fi  preluata in cadrul compartimentului administrativ 

gospodaresc- centrala electrica eoliana si centrala electrica biogaz. 

Totodata , avand in  vedere  numarul cererilor de angajare in functia de asistenti 

personali persoane cu handicap,  din ultimul timp , se impune suplimentarea  numarului de 

la 15 existent la 18 posturi. 

 

                  

 

 

                                                                 SECRETAR, 

                                                                Gurgu Reveicuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

PRIMAR 

 

                                                  EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea  organigramei  

si a statului de functii 

 

 

Comuna Crucea implementeaza proiectul intitulat ‘’EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE 

ENERGIE ELECTRICA pentru comuna Crucea’’. In cadrul contractului de finantare 

nerambursabila, comuna Crucea si-a asumat ca indicator de rezultat, crearea a 2 noi locuri 

de munca, si anume: 1 post pentru paza si intretinerea sistemului eolian si biogaz si 1 post 

pentru operarea vidanjei achizitionata prin proiect. 

          In acelasi timp, comuna Crucea implementeaza proiectul intitulat ‘’Centru local de 

informare turistica in comuna Crucea si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic’’. Prin 

prevederile contractului de finantare, la incheierea executiei investitiei avem obligatia 

infiintarii a 2 posturi contractuale, pe perioada nedeterminata, ghid turism si agent turism. 

          In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea 

Legii nr.273/2006 privind finantele publice, precum si stabilirea unor masuri finaciare, 

coroborat cu Ordinul comun nr.63/206/2014, al ministrului dezvoltarii regionale si 

administratiei publice si al ministrului finantelor publice, Institutia prefectului prin adresele 

nr.2294/2014 si 4998/2015, ne-a comunicat numarul maxim de posture pentru institutia 

noastra. 

         Toate posturile ce ne sunt atribuite, sunt ocupate, iar infiintarea altora in vederea 

ocuparii lor pentru indeplinirea atributiilor ce decurg din finalizarea celor doua proiecte mai 

sus mentionate, nu este permisa, conform legii. 

        Suntem in situatia de a nu respecta angajamentele asumate odata cu incheierea 

contractelor de finantare, ceea ce va conduce la neincasarea ultimei transe de bani, 

suportarea de penalitati sau returnarea sumelor primate prin proiect. 

       Acesta este motivul pentru care am initiat  proiectul de hotarare privind modificarea 

organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei, si 

supunerea spre aprobare Consiliului local. 



        Fac  mentiunea ca modificarile se fac raportandu-ne la numarul maxim de posturi care 

ne este atribuit, si anume: 

- transformarea unui numar de  posturi contractuale dupa cum urmeaza : 

1. Transformarea funcției contractuale, ocupată, de sofer din cadrul compartimentului 

administrativ gospodaresc in consilier ghid turistic pentru Centru de informare turistica ; 

2. Transformarea funcției contractuale, ocupată, de paznic din cadrul compartimentului 

administrativ gospodaresc in referent agent turism pentru Centru de informare turistica ; 

3. Transformarea functiei contractuale  de guard , vacant din data de 01.10.2015, din cadrul 

compartimentului administrativ gospodaresc in muncitor calificat – electrician pentru 

Centrala electrica eoliana si centrala electrica de biogaz; 

- comasarea compartimentului PSI in compartimentul administrativ gospodaresc , dupa 

cum urmeaza  

1. Functia contractuala sofer va fi  preluata in cadrul compartimentului administrativ 

gospodaresc- centrala electrica eoliana si centrala electrica biogaz. 

Totodata , avand in  vedere  numarul cererilor de angajare in functia de asistenti 

personali persoane cu handicap,  din ultimul timp , se impune suplimentarea  numarului de 

la 15 existent la 18 posturi. 

 

 

 

 

 

                     

                                                                        PRIMAR, 

                                                            GHEORGHE FRIGIOI 


