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H O T A R A R E A  NR.76 

privind  aprobarea  modificarii organigramei si a statului de functii 

 

Consiliul local al comunei Crucea, in sedinta de indata   din 06.10.2015, 

         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.5387/05.10.2015; 

privind oportunitatea modificarii organigramei si a statului de functii;  

• procedura de stabilire a numarului maxim de posturi ce pot fi incadrate la 

nivelul unitatilor administrativ- teritoriale  aprobată prin O.U.G nr.63/2010 

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

locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• expunerea de motive a primarului comunei , domnul Frigioi Gheorghe ; 

• raportul comisiei de specialitate juridică şi de disciplină, amenajarea  teritoriului 

şi urbanism pentru avizarea proiectului de hotărâre; 

• avizul de legalitate dat de secretarul comunei. 

         In conformitate cu prevederile art.VI al O.U.G. nr.41/2015pentru modificarea si 

completarea unor acte normative , precum si pentru reglementarea unor masuri 

bugetare   

           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 modifica organigrama si statul de functii, prin înfiinţarea Compartimentului 

post-implementare proiecte finantate din fonduri externe cu un  numar de 4 functii  

contractuale , pe perioada nedeterminata, si suplimentarea  cu 3 posturi de asistent 

personal, 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 , 06.10.2015 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

             Ion BUTOI                                                                                     Contrasemneaza  

                                                                                                                             SECRETAR, 

                                                                                                                         Reveicuta GURGU  
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AVIZ DE LEGALITATE 

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

Consiliului local in sedinta de indata din 06.10.2015 

 

 

             Analizand proiectele de hotarari ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului local in 

sedinta de indata  din 06.10.2015,  am constatat urmatoarele: 

1 Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru 

trimestrul III al anului 2015 este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in 

conformitate cu prevederile art.49, alin(12) , art.73 , alin(3) din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, modificata si completata ulterior si in limita competentei date de 

prevederilor 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 , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

2.   Proiectul de hotarare de  revocare a HCL nr.70/02.10.015 cu privire la 

aprobarea organigramei si a statului de functii este legal si il avizez pentru legalitate, fiind 

initiat in conformitate cu din art.21 si art.52 din Constitutia republicata, cât si din 

dispozitiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrative si in limita 

competentei date de  prevederile art. 45, alin.(2) , lit. a  din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ; 

 3. Proiect de hotarare privind  aprobarea  modificarii organigramei si a statului 

de functii este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat in conformitate cu 

prevederile art.VI al O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative , precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare  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. 

 

 

 

                                      SECRETAR, 

                                          GURGU REVEICUTA  

 

 

sorin
Highlight



 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 

Compartiment resurse umane  

 

 

 

 

RAPORT 

privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii  

 

 

Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare, 
in vigoare de la 30.09.2015, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 733 din 
30.09.2015, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
450 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
            “ În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ- teritorială a implementat 
proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de 
rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înfiinţarea unor posturi, 
atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, 
după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte." 
            In cazul acesta , se impune modificarea organigramei prin infiintarea 
compartimentului post-implementare proiecte din fonduri externe cu 4 functii 
contractuale , posturi ce constituie indicatori de rezultat in cadrul celor doua  proiecte 
dezvoltate  in comuna noastra, Statie eoliana si de biogas si Centru de informare 

turistica. 

              Avand in vedere cele mentionate , va rog sa initiati un proiect de hotarare in 

acest sens. 

           

 

                                                         Inspector,  

                                                  Sandu Tatiana  

 

 



COMUNA CRUCEA 

COMISIA DE SPECIALITATE 

JURIDICA SI DE DE DISCIPLINA, URBANISM SI AMENJAREA  TERITORIULUI 

 

RAPORT 

de avizare a proiectului de hotarare privind  aprobarea  modificarii 

organigramei si a statului de functii 

 

 

 
 

          Comisia de specialitate juridical si de disciplina, amenajarea teritoriului si 

urbanism intrunita in sedinta 06.10.2015 a luat in discutie proiectul de hotarare 

prezentat. 

        In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat 

urmatoarele: 

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind 

necesar a se adopta de catre Consiliul local ; 

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate 
amendamente sau propuneri de modificare a continutului actului de 
autoritate. 

         Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul 

prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si 

continutul prezentate spre analiza. 

 

 

 

                                PRESEDINTE, 

                              MOISE DAN  
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotarare aprobarea modificarii organigramei si a statului de 

functii  

 

 

Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare, 
in vigoare de la 30.09.2015, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 733 din 
30.09.2015, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
450 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
            “ În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ- teritorială a implementat 
proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de 
rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înfiinţarea unor posturi, 
atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, 
după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte." 
            In cazul acesta , se impune modificarea organigramei prin infiintarea 
compartimentului post-implementare proiecte din fonduri externe cu 4 functii 
contractuale , posturi ce constituie indicatori de rezultat in cadrul celor doua  proiecte 
dezvoltate  in comuna noastra, Statie eoliana si de biogas si Centru de informare 

turistica  

          Supun atentiei dumneavoastra proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii 

organigramei si a statului de functii. 

 

 

                                                         PRIMAR, 

                                           FRIGIOI GHEORGHE  

 

 


