
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi a Ştatului de funcţii 
aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Domnești 

 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
- raportul compartimentului de specialitate; 
- adresa nr. 8883/DM/20.07.2016 emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov şi 

înregistrată la Primăria Comunei Domnești cu numărul 11.413/20.07.2016 prin care se comunică 
numărul maxim de posturi pentru anul 2016; 

- HCL nr. 81/29.10.2015, cu modificările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile 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; 
- prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, actualizată; 
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Domnești, 
conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta. 
 

Art.2. Se aprobă Statul nominal de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Domnești, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta. 
 

Art.3. Primarul comunei Domnești prin aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.4.  Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea HCL nr. 
81/29.10.2015. 
 

Art.5 În exercitarea atribuțiilor în funcție de cerințele și bunul mers al instituției, Primarul 
Comunei Domnești este împuternicit să facă modificări, detașări, ori permutări de posturi în 
cadrul și între compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Comunei Domnești și 
serviciile din subordinea Consiliului Local Domnești cu respectarea numărului total de posturi 
aprobate și a normelor în vigoare. 

 

Art.6. Posturile vacante existente în statul de funcții se salarizează la nivel maxim cu 
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.  

 

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se comunică Primarului 
comunei Domnești, şi Insituţiei Prefectului Judeţului Ilfov în vederea exercitării controlului cu 
privire la legalitate. 
  

INI ŢIATOR, 
PRIMAR, 

GHIȚĂ IOAN-ADRIAN 
 
 

  VIZAT DE LEGALITATE, 
/SECRETAR, 

ZANFIR MARIA 
 



 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57 

e-mail: primariadomnestiif@yahoo.com 
website: www.primariadomnesti.ro 

 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a Statului de funcţii  
aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Domnești  

 
 
 
 Având în vedere: 

-  referatul de specialitate al Secretarului Unităţii Administrativ Teritoriale comuna 
Domnești; 

- prevederile 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; 

- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, actualizata; 
- prevederile art. 36 alin alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care Consiliul local 
aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii 
ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, 
precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local,  
 

În conformitate cu art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun Consiliului Local al 
comunei Domnești spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a ştatului de funcţii aferente aparatului de specialitate al primarului comunei 
Domnești. 
 
 
  

PRIMAR, 
GHIȚĂ IOAN ADRIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

   privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii   
aferente aparatului de specialitate al primarului comunei DOMNEȘTI 

 
 Având în vedere adresa nr 8883/DM/20.07.2016 emisă de Instituţia Prefectului Judeţului 
Ilfov şi înregistrată la Primăria Comunei Domnești cu numărul 11.413/20.07.2016 prin care se 
comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2016 la nivelul Comunei Domnești şi luând 
în considerare analiza specificului activităţilor desfăşurate în cadrul instituţiei primarului, ca 
urmare a modificărilor legislative precum şi a volumului operaţiunilor realizate, în vederea 
asigurării funcţionării eficiente a compartimentelor din cadrul primăriei, se propun modificări ale 
structurii organizatorice în vederea realizării unei reforme eficiente a aparatului de specialitate al 
primarului, după cum urmează: 
 

A. Numărul de posturi potrivit pct. 1 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 este 43, din care:         
• Funcţii de demnitate publică : 2 posturi ( primar si viceprimar); 
• Funcţii publice de conducere:  6 posturi ( 1 secretar, 3 șef serviciu, 2 șef birou);  
• Funcţii publice de execuţie: 28 posturi; 
• Personal contractual de execuţie: 6 posturi. 
• Personal contractual de conducere: 1 post 

 
B. Numărul de posturi potrivit art. III, alin. 2) din O.U.G. nr. 63/2010 este 65, din care: 
Personal contractual salarizat din cap. Bugetar: 
• „Asigurări şi asistenţă socială” - 50 posturi; 
• „Învățământ” - 15 posturi. 

 
C. Numărul de posturi contractuale înfiinţate 1 (unu ) , în cadrul Compartimentului 
deservire Microbuze școlare,  astfel: 
• 1 post șofer microbuz școlar  

 
Ordonanța de urgență nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru 

modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 711 din 29 
septembrie 2014, și prevede că unitățile administrativ teritoriale care au dobândit ca urmare a 
aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 microbuze școlare 
beneficiază de un număr de posturi suplimentar de soferi, necesar deservirii microbuzelor. 

Acest post este adăugat în structura organizatorică actuală urmare a dotarii cu un 
microbuz școlar . 
 

D. Numărul de posturi contractuale înfiinţate 15 (cincisprezece) în cadrul 
Compartimentului Monitorizare unit ăți de învământ, astfel: 

• 1 post referent; 
• 1 post administrator; 
• 1 post arhivar; 
• 1 post curier; 
• 2 posturi șofer; 
• 6 posturi de muncitor calificat; 
• 3 posturi îngrijitor. 

 
Se înfiinţează 15 posturi contractuale vacante în cadrul structurii organizatorice nou 

înființate denumite Compartimentul Monitorizare unit ăți de învățământ. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Acest compartiment asigură monitorizarea unităţilor de învăţământ din reţeaua preşcolară şi 
preuniversitară din Comuna Domnești, şi se ocupă de: 

- monitorizarea unităţilor de învăţământ sub aspectul necesarului de lucrări de reparaţii 
curente şi capitale; 

- monitorizarea unităţilor de învăţământ sub aspectul necesarului de dotări şi obiecte de 
inventar; 

- urmărirea inventarului existent la nivelul unităţii de invăţământ, inclusiv mijloace fixe; 
- monitorizarea unităţilor de învăţământ sub aspectul consumurilor de utilităţi; 
- semnalarea avariilor apărute la clădirile şi reţelele de utilităţi ale unităţilor şcolare; 
- asigură legătura cu unităţile din reţea; 
- încadrarea în normativele legale de sănătate publică, ITM, PSI etc.; 
- întocmeşte rapoarte asupra acestor aspecte. 

 
Motiva ţii: Necesitatea efectuării unei  reorganizări la nivelul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Domnești este determinată de următoarele fapte: 
1. Organizaţia - în structura actuală de personal şi organizare - nu poate susţine strategia 

de modernizare a localităţii pe termen mediu, nu poate garanta calitatea serviciilor publice oferite 
cetăţenilor. 

2. Organigrama în vigoare a devenit inaplicabilă în contextul actual, deoarece nu permite 
soluţionarea problemelor de personal cu resursele umane existente pe plan local. 

 
Resurse:Posturile sunt bugetate la nivel maxim în limita prevederile bugetare. 
 
Modific ări survenite în noua Organigrama şi Statul de Funcţii al Prim ăriei Comunei 

Domnești 
În conformitate cu prevederile art. 107 din Legea 188/1999 Statutul funcționarilor 

publici republicat și actualizat avizul ANFP se solicită doar în situația în care există 
modificări ale funcțiilor publice sau a compartimentelor în care se regăsesc funcții cu 
prerogative de putere publică. 
 

Toate modificările propuse au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor 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, și cu respectarea imperativă a prevederilor 
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată, și ale Legii nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Domnești, cu 
încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, respectiv 43 posturi. 

 
 
 

Șef Serviciu Zanfir Maria 
 


