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PROIECT DE HOT ĂRÂRE 
 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii aferente aparatului de specialitate al primarului 

şi ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Domnești 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedin ţă de lucru 
 

Având în vedere: 
- adresa nr. 5894/CD/2018 emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov şi înregistrată la Primăria 

Comunei Domnești sub nr. 9271/31.05.2018 prin care se comunică numărul maxim de posturi pentru 
anul 2018; 

- expunerea de motive a dlui. Ghiță Ioan Adrian, Primarul Comunei Domnești; 
- raportul comun al Secretarului UAT Comuna Domnești si Comp. extern de Resurse Umane; 
- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești. 
In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată; 
- 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; 
- Legii-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- art. 1, alin. (1) și (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative; 
- 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) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

propun spre dezbatere si aprobare, prezentul proiect de hotărâre: 

Art.1.  Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei Domnești, conform Anexei 
nr. 1, parte integrantă la prezenta. 
 

Art.2. Se aprobă Statul nominal de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Domnești, 
conform Anexei nr. 2, parte integrantă la prezenta. 
 

Art.3. În exercitarea atribuţiilor în funcţie de cerinţele şi bunul mers al instituţiei, Primarul Comunei  
Domnești este împuternicit sa facă modificări, detaşări ori mutări de posturi în cadrul şi între 
compartimentele/birourile aparatului de specialitate al primarului. 
 

Art.4.  Începând cu data adoptarii, orice alta prevedere contrara prezentei își încetează aplicabilitatea. 
 

Art.5. Primarul Comunei Domneşti, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin 
compartimentele de specialitate.  

Art.6. Comunicarea și aducerea la cunoștință publică, se vor face conform competențelor, prin grija 
Secretarului UAT Comuna Domnești. 

              
               Iniţiator, 
                Primar                                                                                           Avizat pentru legalitate,               

Ghiță Ioan Adrian                                                                                    /Secretarul Comunei  
                                                                                                                     Cojocaru Bogdan Marius 
 
 
 
 
 



 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii  
aferente aparatului de specialitate al Primarului Comunei Domnești  

 
 
 
Având in vedere: 
- adresa nr. 5894 / CD din 24.05.2018 emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov şi  înregistrată la 

Primăria Comunei Domnești cu numărul 9271 / 31.05.2018 prin care se comunică numărul maxim de 
posturi pentru anul 2018; 

- raportul comun al Secretarului UAT Comuna Domnești si Comp. extern de Resurse Umane; 
- Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată; 
- 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-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 
- Art. 1, alin (1) și (2) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative; 
- 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, 
 

si in 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 in forma prezentata. 
 
 
 
  

PRIMAR,  

GHI ȚĂ IOAN ADRIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
   privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii aferente aparatului de specialitate al 

primarului și a serviciilor publice de interes local, Comuna Domnești jud. Ilfov 
 
Având în vedere adresa nr. 5894/CD/24.05.2018 emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov şi  
înregistrată la Primăria Comunei Domnești cu numărul 9271/31.05.2018 prin care se comunică 
numărul maxim de posturi pentru anul 2018 și adresa nr. 9259/CD/05.09.2018 înregistrată la 
Primăria Comunei Domnești cu nr. 15465/10.09.2018 prin care se comunică nr. de posturi pentru 
deservirea microbuzelor școlare 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 51, din care:         

-  Funcţii de demnitate publică : 2 posturi ( primar si viceprimar); 
-  Funcţii publice de conducere : 6 posturi (1 secretar, 2 sefi birou, 2 sefi serviciu, 1 arhitect șef);  
-  Funcţii publice de execuţie: 37 posturi; 
-  Personal contractual de execuţie: 5 posturi. 
- Personal contractual de conducere: 1 post 

B. Numărul de posturi potrivit art. III, alin. 2) din O.U.G. nr. 63/2010 este 121, din care:         
-    Personal contractual salarizat din cap. bugetar „Asigurări şi asistenţă socială” 100 + 21 posturi  

„Învățământ”.  
 

 C. Servicii/compartimente reorganizate: 
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ: 

- Urmare a creșterii complexității activității din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență, se desființează postul contractual de referent.  

- Pentru a putea atrage personal calificat, care să poată gestiona cu profesionalism problemele 
ivite la nivelul comunei, se înființează postul contractual de Inspector de Specialitate.  
 

În conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 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. 
 
Motivaţii: 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  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: În limita prevederilor  bugetare; 
Toate modificările propuse au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor OUG nr. 63/2010, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, si 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. 
Urmare a celor susţinute mai sus şi tinând cont de prevederile art. 107 alin. (1)  din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, si prevederile Ordinului 4040 emis de preşedintele A.N.F.P, 
privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile 
publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii, 
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 172 de posturi. 
 
 
 
 
           /Secretar,                                                                      Comp. extern de Resurse Umane, 
Cojocaru Bogdan Marius                                                                     ………………………… 

 


