
 
ROMANIA 

JUDETUL  CONSTANTA 
COMUNA  ADAMCLISI 

CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTARAREA  NR. 24  / 29.03.2013 
 

privind aprobarea organigramei,  statului de functii si a numarului de personal al 
aparatului de specialitate al primarului Comunei  Adamclisi, judetul Constanta pentru 

anul 2013 
 
 

       INITIATOR : Burcea Anton Tudorel  – primarul comunei Adamclisi, judetul 
Constanta 

 
CONSILIUL  LOCAL  ADAMCLISI – intrunit in sedinta ordinara din data de 

29.03.2013; 
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 

organigramei,  statului de functii si numarului de personal  al aparatului de specialitate 
al primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul 2013;  

- raportul de specialitate intocmit de catre domnul Rasit Beinur, viceprimarul 
comunei Adamclisi  prin care se solicita infiintarea unui post de referent – functie 
contractuala de executie in cadrul Compartimentului cultura din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Adamclisi; 

- Ocuparea postului prin concurs se va face numai daca institutia dispune de fonduri 
la Capitolul ,, Cheltuieli de personal ‘’ aprobate prin buget; 

- 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 art. 99, 100, 107 si 112 alin. (1) din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile 
ulterioare precum si prevederile art. XVI alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu modofocarile 
si completarile ulterioare;  



Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru 
stabilirea unor masuri financiare;  
        - 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; 

- Existenta Hotararii Consiliului Local Adamclisi nr. 8 / 08.02.2012 privind 
aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal  al 
aparatului  de specialitate al primarului comunei Adamclisi  pe anul 2012  al  
carui  continut se impune a fi modificat; 

- Prevederile Legii – cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitara a personalului 
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici  nr. 4040 / 2012 
privind aprobarea listei documentelor pentru obtinerea avizului Agentiei 
Nationale a Functionarilor Publici precum si a modalitatii de transmitere a 
acestora de catre autoritatile si institutiile publice si pentru aprobarea modelului 
cadru de stat de functii; 

- Prevederile Legii nr. 285 / 2010 privind salarizarea  in anul 2011 a personalului 
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- Ordinul  nr. 42 / 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Legii nr. 285 / 2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului 
platiti din fonduri publice 

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

- Dispozitiile art. 36 alin (3), lit (b) din legea 215/2001 privind administratia publica 
locala , republicata, modificata si completata in anul 2008;  

- Ghidul de buna practica privind documentatia necesara acordarii avizului de 
stabilire al functiilor publice elaborate de Agentia Nationala a Functionarilor 
Publici Bucuresti;  

- Prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii; 
- 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; 

- Legea bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 5/2013; 
- OUG nr. 84 / 2012 privind stabilirea salariilor  personalului din sectorul bugetar 

in anul 2013, prorogarea unor termene  din acte normative , precum si unele 
masuri fiscal – bugetare; 

- Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 



- Adresa nr. 18271 / 03.01.2013 a Institutiei Prefefctului Judetului Constanta 
inregistrata la Primaria Adamclisi  cu nr. 104 / 10.01.2013 prin care se stabileste  
numarul maxim de posturi de 23 incepand cu data de 01.01.2013 pentru 
unitatea administrativ teritoriala – Primaria comunei Adamclisi ; 

- Adresa nr. 490520 / 26.07.2010 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici prin 
care se acorda aviz pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Adamclisi; 

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 2013; 

Pentru a asigura flexibilitate si reactie rapida la normativul de personal stabilit 
pentru anul 2013 in functie de realitatea concreta din cadrul Primariei comunei 
Adamclisi; 

Avand in vedere politicile promovate  pana in prezent  in domeniile proprii de 
competenta  vizand administratia publica locala, Primaria  comunei Adamclisi trebuie sa 
raspunda unor noi cerinte ridicate de necesitatea indeplinirii in continuare, la un alt 
nivel calitativ , a unor atributii sau indeplinirea unor noi atributii, de natura a asigura un 
serviciu public calitativ si competent orientat catre cetatean si nevoile acestuia; 

Din numarul maxim de posturi  de 23  stabilit conform art. III, alin. 98) din OUG nr. 
63 / 2010  sunt  infiintate si ocupate in prezent  un numar de 22 de posturi , respectiv 13 
functii publice, 7 functii de executie in regim contractual si 2 functii de deminitate 
(primar si viceprimar)’  

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:  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aproba organigrama aparatului  de specialitate al primarului comunei 

Adamclisi, pentru anul 2013 avand un numar maxim de 23 posturi,   in forma redata in 
cuprinsul  anexei nr. 1  care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aproba Statul de Functii si numarul de personal  al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Adamclisi  avand un numar  maxim de 23 posturi 
conform anexei nr. 2  si anexei nr. 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare, 
modificat  prin  infiintarea  unui post  de referent , functie contractuala de  executie in 
cadrul Compartimentului cultura, clasa III,  treapta profesionala I. 

Art. 3.  (1) Numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate este de 23. 
             (2) Numarul maxim de posturi  aprobat pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Adamclisi include si functiile de primar , viceprimar si secretar al 
comunei Adamclisi, care se ocupa si indeplineste si atributii privind resursele umane 
conform fise postului. 

              (3) Personalul aparatului de specialitate  este format din functionary 
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. 

Art. 4. Incepand cu data prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea  orice alte 
prevederi contrare. 
 Art.5. Compartimentul resurse umane si contabilitate raspund de ducerea la 
indeplinire a prezentei.  

Art.6.  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 hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11  voturi,  pentru, - voturi 
impotrivă şi -abţineri din totalul de 11 consilieri locali alesi in functie, din care prezenti 
11.  
 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
CONSILIER 

SERBANESCU DORINA CICILIA 
                                                                                          

                                                                                                                      Contrasemneaza 
                           Secretar, 

                                                                                                                                   Sibel Serif 
 



 
ROMANIA                                                                            SE APROBA 
JUDETUL CONSTANTA                                                         PRIMAR 
COMUNA ADAMCLISI                                                   BURCEA ANTON TUDOREL 
PRIMARIA 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind   necesitatea  infiintarii unui post de referent, functie contractuala de executie in 

cadrul Compartimentului cultura din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Adamclisi 

 
Rasit Beinur,  viceprimar al comunei Adamclisi, judetul Constanta; 
Avand in vedere:  

-  prevederile art. 99, 100, 107 si 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare precum si 
prevederile art. XVI alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu modofocarile si completarile 
ulterioare;  

- prevederile O.U.G. nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri 
financiare;  
        - 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; 

- Existenta Hotararii Consiliului Local Adamclisi nr. 8 / 08.02.2012 privind 
aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal  al 
aparatului  de specialitate al primarului comunei Adamclisi  pe anul 2012  al  
carui  continut se impune a fi modificat; 

- Prevederile Legii – cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitara a personalului 
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici  nr. 4040 / 2012 
privind aprobarea listei documentelor pentru obtinerea avizului Agentiei 
Nationale a Functionarilor Publici precum si a modalitatii de transmitere a 
acestora de catre autoritatile si institutiile publice si pentru aprobarea modelului 
cadru de stat de functii; 

- Prevederile Legii nr. 285 / 2010 privind salarizarea  in anul 2011 a personalului 
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- Ordinul  nr. 42 / 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Legii nr. 285 / 2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului 
platiti din fonduri publice 



- Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia  
- Prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii; 
- 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; 

- Legea bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 5/2013; 
- OUG nr. 84 / 2012 privind stabilirea salariilor  personalului din sectorul bugetar 

in anul 2013, prorogarea unor termene  din acte normative , precum si unele 
masuri fiscal – bugetare; 

- Adresa nr. 18271 / 03.01.2013 a Institutiei Prefefctului Judetului Constanta 
inregistrata la Primaria Adamclisi  cu nr. 104 / 10.01.2013 prin care se stabileste  
numarul maxim de posturi de 23 incepand cu data de 01.01.2013 pentru unitatea 
administrativ teritoriala – Primaria comunei Adamclisi ; 

- Adresa nr. 490520 / 26.07.2010 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici prin 
care se acorda aviz pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Adamclisi; 

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 2013; 

Pentru a asigura flexibilitate si reactie rapida la normativul de personal stabilit pentru 
anul 2013 in functie de realitatea concreta din cadrul Primariei comunei Adamclisi; 

Avand in vedere politicile promovate  pana in prezent  in domeniile proprii de 
competenta  vizand administratia publica locala, Primaria  comunei Adamclisi trebuie sa 
raspunda unor noi cerinte ridicate de necesitatea indeplinirii in continuare, la un alt nivel 
calitativ , a unor atributii sau indeplinirea unor noi atributii, de natura a asigura un 
serviciu public calitativ si competent orientat catre cetatean si nevoile acestuia; 

Din numarul maxim de posturi  de 23  stabilit conform art. III, alin. 98) din OUG nr. 
63 / 2010  sunt  infiintate si ocupate in prezent  un numar de 22 de posturi , respectiv 13 
functii publice, 7 functii de executie in regim contractual si 2 functii de deminitate 
(primar si viceprimar)’  

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: 
 

Adoptarea unei hotarari a Consiliului Local Adamclisi cu privire la infiintarea unui 
post de   referent,   functie contractuala de executie in cadrul Compartimentului cultura, 
clasa III, treapta profesionala I. 

Numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate este de 23. 
 Numarul maxim de posturi  aprobat pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Adamclisi include si functiile de primar , viceprimar si secretar al comunei 
Adamclisi, care se ocupa si indeplineste si atributii privind resursele umane conform fise 
postului. 



 Personalul aparatului de specialitate  este format din functionary publici cu functii 
publice generale si specifice si din personal contractual. 

Incadrarea si salarizarea personalului de la nivelul aparatului de specialitate se face 
potrivit prevederilor legale. 

Atributiile, sarcinile si raspunderile  personalului  se stabilesc prin fisa postului, 
potrivit legii. 

Organigrama si statul de functii au fost intocmite avand in vedere organizarea 
compartimentelor  din cadrul aparatului de specialitate al primarului si necesitatea unei 
coordonari mai eficiente a activitatii la nivelul primariei Adamclisi. 

Cheltuielile de personal se incadreaza in  fondul de salarii aprobat. 
In baza prevederilor art. 36, alin. (3), lit. b) si ale art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215 / 

2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare consider ca sunt intrunite conditiile de oportunitate, necesitate si legalitate si  
propun  plenului Consiliului Local  Adamclisi  adoptarea hotararii   privind aprobarea 
organigramei, statului de functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate 
al primarului comunei Adamclisi. 

 
 
 
 
 

SECRETAR 
SIBEL SERIF 

 
 



 
ROMANIA                                                                            SE APROBA 
JUDETUL CONSTANTA                                                         PRIMAR 
COMUNA ADAMCLISI                                                   BURCEA ANTON TUDOREL 
PRIMARIA 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta 
 
 

Sibel Serif,  in calitate de secretar al comunei Adamclisi, judetul Constanta; 
Avand in vedere:  

-  prevederile art. 99, 100, 107 si 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare precum si 
prevederile art. XVI alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu modofocarile si completarile 
ulterioare;  

- prevederile O.U.G. nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri 
financiare;  
        - 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; 

- Existenta Hotararii Consiliului Local Adamclisi nr. 8 / 08.02.2012 privind 
aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal  al 
aparatului  de specialitate al primarului comunei Adamclisi  pe anul 2012  al  
carui  continut se impune a fi modificat; 

- Prevederile Legii – cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitara a personalului 
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici  nr. 4040 / 2012 
privind aprobarea listei documentelor pentru obtinerea avizului Agentiei 
Nationale a Functionarilor Publici precum si a modalitatii de transmitere a 
acestora de catre autoritatile si institutiile publice si pentru aprobarea modelului 
cadru de stat de functii; 

- Prevederile Legii nr. 285 / 2010 privind salarizarea  in anul 2011 a personalului 
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- Ordinul  nr. 42 / 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Legii nr. 285 / 2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului 
platiti din fonduri publice 



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

- Dispozitiile art. 36 alin (3), lit (b) din legea 215/2001 privind administratia publica 
locala , republicata, modificata si completata in anul 2008;  

- Ghidul de buna practica privind documentatia necesara acordarii avizului de 
stabilire al functiilor publice elaborate de Agentia Nationala a Functionarilor 
Publici Bucuresti;  

- Prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii; 
- 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; 

- Legea bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 5/2013; 
- OUG nr. 84 / 2012 privind stabilirea salariilor  personalului din sectorul bugetar 

in anul 2013, prorogarea unor termene  din acte normative , precum si unele 
masuri fiscal – bugetare; 

- Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Adresa nr. 18271 / 03.01.2013 a Institutiei Prefefctului Judetului Constanta 
inregistrata la Primaria Adamclisi  cu nr. 104 / 10.01.2013 prin care se stabileste  
numarul maxim de posturi de 23 incepand cu data de 01.01.2013 pentru 
unitatea administrativ teritoriala – Primaria comunei Adamclisi ; 

- Adresa nr. 490520 / 26.07.2010 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici prin 
care se acorda aviz pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Adamclisi; 

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 2013; 

Pentru a asigura flexibilitate si reactie rapida la normativul de personal stabilit 
pentru anul 2013 in functie de realitatea concreta din cadrul Primariei comunei 
Adamclisi; 

Avand in vedere politicile promovate  pana in prezent  in domeniile proprii de 
competenta  vizand administratia publica locala, Primaria  comunei Adamclisi trebuie sa 
raspunda unor noi cerinte ridicate de necesitatea indeplinirii in continuare, la un alt 
nivel calitativ , a unor atributii sau indeplinirea unor noi atributii, de natura a asigura un 
serviciu public calitativ si competent orientat catre cetatean si nevoile acestuia; 

Din numarul maxim de posturi  de 23  stabilit conform art. III, alin. 98) din OUG nr. 
63 / 2010  sunt  infiintate si ocupate in prezent  un numar de 22 de posturi , respectiv 13 
functii publice, 7 functii de executie in regim contractual si 2 functii de deminitate 
(primar si viceprimar)’  

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: 

 
Adoptarea unei hotarari a Consiliului Local Adamclisi cu privire la  aprobarea 

organigramei, statului de functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate 
al primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul 2013  avand un numar 
maxim de 23 posturi (se propune infiintarea unui post de   referent, functie contractuala 
de executie in cadrul Compartimentului cultura, clasa III, treapta profesionala I. 

Numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate este de 23. 
 Numarul maxim de posturi  aprobat pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Adamclisi include si functiile de primar , viceprimar si secretar al comunei 
Adamclisi, care se ocupa si indeplineste si atributii privind resursele umane conform fise 
postului. 

 Personalul aparatului de specialitate  este format din functionary publici cu functii 
publice generale si specifice si din personal contractual. 

Incadrarea si salarizarea personalului de la nivelul aparatului de specialitate se face 
potrivit prevederilor legale. 

Atributiile, sarcinile si raspunderile  personalului  se stabilesc prin fisa postului, 
potrivit legii. 

Organigrama si statul de functii au fost intocmite avand in vedere organizarea 
compartimentelor  din cadrul aparatului de specialitate al primarului si necesitatea unei 
coordonari mai eficiente a activitatii la nivelul primariei Adamclisi. 

Cheltuielile de personal se incadreaza in  fondul de salarii aprobat. 
In baza prevederilor art. 36, alin. (3), lit. b) si ale art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215 / 

2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare consider ca sunt intrunite conditiile de oportunitate, necessitate si legalitate 
si  propun  plenului Consiliului Local  Adamclisi  adoptarea hotararii asa cum a fost ea 
expusa in documentele inaintate  spre analiza si aprobare Consiliului Local. 
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 Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta 
analizand proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in 
conformitate cu prevederile art.47 si art. 117  din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
propun Consiliului Local Adamclisi analiza si adoptarea acestuia. 
 Avizez inscrierea pe ordinea de zi 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 2013.  
 Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 
prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), art. 45, alin. (1)   coroborat cu 
prevederile  art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea  215 / 2001 privind administratia publica 
locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul 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 2013 
 

 
Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 

Constanta; 
Avand in vedere: 

- raportul secretarului comunei Adamclisi cu privire la necesitatea aprobarii 
organigramei,  statului de functii si numarului de personal  al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta pentru anul 
2013;  

- raportul de specialitate intocmit de catre domnul Rasit Beinur, viceprimarul 
comunei Adamclisi  prin care se solicita infiintarea unui post de referent – 
functie contractuala de executie in cadrul Compartimentului cultura din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi; 

- Ocuparea postului prin concurs se va face numai daca institutia dispune de 
fonduri la Capitolul ,, Cheltuieli de personal ‘’ aprobate prin buget; 
       -   prevederile art. 99, 100, 107 si 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare 
precum si prevederile art. XVI alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu modofocarile si 
completarile ulterioare;  
       -  prevederile O.U.G. nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea 
unor masuri financiare;  
        - 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; 
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- Existenta Hotararii Consiliului Local Adamclisi nr. 8 / 08.02.2012 privind 
aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal  al 
aparatului  de specialitate al primarului comunei Adamclisi  pe anul 2012  
al  carui  continut se impune a fi modificat; 

- Prevederile Legii – cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitara a 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici  nr. 4040 
/ 2012 privind aprobarea listei documentelor pentru obtinerea avizului 
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici precum si a modalitatii de 
transmitere a acestora de catre autoritatile si institutiile publice si pentru 
aprobarea modelului cadru de stat de functii; 

- Prevederile Legii nr. 285 / 2010 privind salarizarea  in anul 2011 a 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 

- Ordinul  nr. 42 / 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Legii nr. 285 / 2010 privind salarizarea in anul 2011 a 
personalului platiti din fonduri publice 

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

- Dispozitiile art. 36 alin (3), lit (b) din legea 215/2001 privind administratia 
publica locala , republicata, modificata si completata in anul 2008;  

- Ghidul de buna practica privind documentatia necesara acordarii avizului 
de stabilire al functiilor publice elaborate de Agentia Nationala a 
Functionarilor Publici Bucuresti;  

- Prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii; 
- 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; 

- Legea bugetului de stat pentru anul 2013 nr. 5/2013; 
- OUG nr. 84 / 2012 privind stabilirea salariilor  personalului din sectorul 

bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene  din acte normative , 
precum si unele masuri fiscal – bugetare; 

- Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Adresa nr. 18271 / 03.01.2013 a Institutiei Prefefctului Judetului 
Constanta inregistrata la Primaria Adamclisi  cu nr. 104 / 10.01.2013 prin 
care se stabileste  numarul maxim de posturi de 23 incepand cu data de 
01.01.2013 pentru unitatea administrativ teritoriala – Primaria comunei 
Adamclisi ; 



- Adresa nr. 490520 / 26.07.2010 a Agentiei Nationale a Functionarilor 
Publici prin care se acorda aviz pentru functiile publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Adamclisi; 

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 2013; 

Pentru a asigura flexibilitate si reactie rapida la normativul de personal 
stabilit pentru anul 2013 in functie de realitatea concreta din cadrul Primariei 
comunei Adamclisi; 

Avand in vedere politicile promovate  pana in prezent  in domeniile proprii 
de competenta  vizand administratia publica locala, Primaria  comunei Adamclisi 
trebuie sa raspunda unor noi cerinte ridicate de necesitatea indeplinirii in 
continuare, la un alt nivel calitativ , a unor atributii sau indeplinirea unor noi 
atributii, de natura a asigura un serviciu public calitativ si competent orientat 
catre cetatean si nevoile acestuia; 

Din numarul maxim de posturi  de 23  stabilit conform art. III, alin. 98) din 
OUG nr. 63 / 2010  sunt  infiintate si ocupate in prezent  un numar de 22 de 
posturi , respectiv 13 functii publice, 7 functii de executie in regim contractual si 
2 functii de deminitate (primar si viceprimar)’  

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 2013. 

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 avand ca 
obiectiv APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE  FUNCTII SI A NUMARULUI 
DE PERSONAL AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI 
ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA PENTRU ANUL 2013. 

 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI ANEXA NR. 2 LA HCL NR. ….. / 29.03.2013

Nr.
Crt
.

Structura Functie de
demnitate
publica

Functia Publica Clasa Gradul
profesiona
l

Nivelul
studii
lor

Functia contractuala Treapta
profesion
ala

Nivelul studii
lor

Inalt
functio
nar
public

De
conduce
re

De
executie
/ nivel
de
salarizar
e

De
conducere

De exe
cutie

1 Burcea
Anton
Tudorel

Primar

2 Rasit
Beinur

Vicepri
mar

3 - Secretar
comuna

I S

4 Comparti
ment
buget –
finante,
impozite
sit axe,
contabilit
ate –
Slabu
Marian

Ins
pector

I Asistent S

5 Comparti
ment
buget –
finante,
impozite
sit axe,
contabilit
ate –
Firica
Lucia

Refe
rent

III Superior M

6 Comparti Refe III Superior M



ment
buget –
finante,
impozite
sit axe,
contabilit
ate –
Neacsu
Mariana

rent

7 Comparti
ment
buget –
finante,
impozite
si taxe,
contabilit
ate
Sibel Serif

Consilie
r juridic

I Principal S

8 Comparti
mentul
agricol –
Burcea
Violeta

Consilie
r

I Superior S

9 Comparti
mentul
agricol –
Zamfir
Marian

Refe
rent

III Superior M

10 Comparti
mentul
agricol -
vacant

Refe
rent

III Debutant M

11 Compar
timentul
stare
civila,
autorita
te

Refe
rent

III Superior M



tutelara,
asistenta
sociala –
Sarghi
Cornelia

12 Comparti
mentul
stare
civila,
autorita
te
tutelara,
asistenta
sociala –
vacant

Refe
rent

III Superior M

13 Compar
timentul
cultura –
Enache
Elena

Biblio
tecar

I M

14 Comparti
ment
cultura -
vacant

Referent I M

15 Comparti
ment
gospodari
re –
intretiner
e – Pavel
Ionut

Sofer II M

16 Comparti
ment
gospodari
re,
intretiner
e – Neagu
Ionel

Sofer II M



17 Compar
timent
gospodari
re,
intretiner
e –
Octavian
Ecateri
na

Guard M

18 Comparti
ment
gospodari
re,
intretiner
e –
Madulare
scu
Romica

Munci
tor califi
cat

IV M

19 Comparti
ment
gospodari
re,
intretiner
e- Falosu
Radu

Munci
tor califi
cat

IV M

20 Compar
timent
gospodari
re,
intretiner
e – Neagu
Stoian

Munci
tor califi
cat

IV M

21 Compar
timent
Politie
Locala –
Craciun
Petre



22 Comparti
ment
Politie
Locala-
Burcea
Gheorghit
a

23 Comparti
ment
Politie
Locala-
Florea
Ionel
( suspend
at
contract
individu
al de
munca -
concediu
de
paternitat
e)

24 Asistenti
personali
personae
cu
handicap

Nr. de
posturi =
13

Numar total demnitari 2
Numar total functii publice, din
care:

13

Numar total functii publice de
conducere

1

Numar total functii publice de
executie

12



Numar total functii contractuale
de conducere

0

Numar total functii contractuale
de executie

8

Numar asistenti personali 14
Numar total functii in institutie 37

PRESEDINTA DE SEDINTA CONTRASEMNAT

CONSILIER SECRETAR

SERBANESCU DORINA CICILIA SIBEL SERIF



 
ROMANIA                                    ANEXA NR. 3 LA HCL NR…… DIN 29.03.2013 
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 

 Total, din care: 21 1 20 
1.  Functii publice 13 1 12 
2. Personal 

contractual 
8 - 8 

 
 
 

STRUCTURA FUNCTIILOR PUBLICE DE EXECUTIE  PE CLASE SI GRADE PROFESIONALE: 
 
Nr. crt.  Grad 

profesional 
/ Clasa  

Total, din 
care: 

Superior  Principal  Asistent  Debutant 

 Total, din 
care:  

12 6 1 4 1 

1. I (studii 
superioare) 

3 1 1 1 - 

2. II (S.S.D.) - - - - - 
3. III (studii 

medii) 
9 5 - 3 1 
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