
 

ROMANIA 

JUDETUL  CONSTANTA 

COMUNA  ADAMCLISI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROIECT  DE    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 

 

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:  

 

SE PROPUNE: 

 

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  
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