
ROMANIA                                                                                   
JUDETUL ILFOV                                                                           
PRIMARIA COMUNA DOMNESTI                                                         
 
   

PROIECT DE HOTARARE 
din _____________.2011 

 
 

privind actualizarea Organigramei, Structura functiilor publice din  
Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului si obtinerea avizului A.N.F.P. 

pentru posturile nou create 
 

Consiliul Local Domnesti, intrunit in sedinta ordinara la data de ____________.2011 
 

        Avand in vedere: 
    
 expunerea de motive a primarului; 
 raportul compartimentului de specialitate; 
 nota de fundamentare; 
 cererea prin care se solicita avizul A.N.F.P. pentru posturi nou create; 
 avizul comisiilor de specialitate; 
 adresa Institutiei Prefectului judetului Ilfov nr. 11377/FP/13.07.2010 si inregistrata la 

primaria comunei Domnesti sub nr. 6683 / 13.07.2010; 
 adresa Agentiei Judetene de Prestatii Sociale Ilfov nr. 1027/17.03.2010  prin care se 

comunica primariei comunei Domnesti ca nu au fost constatate nereguli cu privire la 
reincadrarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului in 
legatura cu gradul de stabilire a salariilor in primul an de aplicare a Legii nr. 330 / 
2009; 

 prevederile Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii – cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 188 / 1999 rep.2 privind Statutul Functionarilor Publici cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile OUG nr. 63 / 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273 / 2006 
privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare; 

 prevederile Hotararii nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 330/2009 Legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului 
din fonduri publice; 

 prevederile OUG nr. 1 / 2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor 
categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si 
alte masuri in domeniul bugetar; 



In temeiul art. 36, alin. 1 litera”b” si art. 45 (1) litera „e”  din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, modificata, completata si republicata, 
 
 

HOTARASTE: 
 
 
Art.1 Incepand cu data prezentului proiect de hotarare se actualizeaza Organigrama si 
structura functiilor publice din Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Domnesti si obtinerea avizului A.N.F.P. pentru posturile nou create, conform 
anexelor I, II, III - parte integranta la prezentul. 
 
Art.2 De ducerea la indeplinire a prezentului proiect de hotarare raspunde primarul comunei 
Domnesti,  judetul Ilfov.  
 
 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

……………………… 

 

 

 

VIZAT DE LEGALITATE 

                                                                                                                             SECRETAR 

                                                                                                                           MIHAI COJOCARU  

………………………………. 

 
 
 

 

 

 

Adoptat in sedinta ordinara din data de  ____________.2011 

Cu un numar de  _____ voturi din numarul total de _____ consilieri in functie. 
 



ROMANIA                                                                                   
JUDETUL ILFOV                                                                           
COMUNA DOMNESTI 
PRIMAR                                                         
 
 
 
 

Expunere de motive 
 

privind actualizarea Organigramei, Structura functiilor publice din  
Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului si obtinerea avizului A.N.F.P. 

pentru posturile nou create 
                                                  
 
 
 
 

La data de 29 iulie 2010 s-a adoptat Hotararea nr. 21 pentru aprobarea Organigramei, 
numarului de personal precum Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului. 

Prin plecarea la pensie a referentului de la compartimentul de urbanism, a referentului 
de la compartimentul impozite si taxe locale, cat si a unui casier, ca urmare propun spre 
aprobarea C.L., Proiectul de Hotarare privind actualizarea Organigramei si Statului de functii. 

De asemenea unul din cele doua posturi de referent contabil a fost transformat in postul 
de inspector de specialitate in cadrul compartimentului impozite si taxe locale persoane 
juridice care impreuna cu cel de inspector de specialitate taxe si impozite persoane fizice, sa 
vina in sprijinul unei mai bune desfasurari a activitatii programului zilnic de lucru. S-au mai 
creat postul de inspector audit public intern, postul de inspector economist si postul de 
inspector gospodarire comunala. 

Mentionez ca ne-am incadrat in numarul maxim de 36 posturi aprobat in urma adresei 
Institutiei Prefectului judetului Ilfov nr. 11377/FP/13.07.2010, emisa in conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 63 / 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273 / 2006. 

In bugetul local aprobat prin Hotararea nr.  04 / 2011 s-au prevazut fonduri salariale 
pentru intregul personal angajat. 

 
 
 
 

 
 

PRIMAR 
GHEORGHE TUDOR 



 
Raportul compartimentului de specialitate 

 
privind actualizarea Organigramei, Structura functiilor publice din  

Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului si obtinerea avizului A.N.F.P. pentru 
posturile nou create 

                                                  
 
 

Urmare prevederilor OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind 
finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare cat si necesitatea punerii in 
aplicare a acestora, se impun modificari in structura functiilor publice asigurandu-se atingerea unui 
obiectiv mai larg si anume realizarea unei reforme eficiente a administratiei publice locale atat la 
nivelul comunei cat si la nivelul aparatului de specialitate al primarului. 

In conformitate cu prevederile art. III alin. (8) din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii 273/2006, Institutia Prefectului – judetul Ilfov in baza numarului de locuitori stabilit 
la data de 01.07.2010 conform datelor statistice furnizate de Directia Judeteana de Statistica Ilfov, prin 
adresa nr. AS-19/21.02.2011, populatia comunei Domnesti este de 6500 persoane. Numarul maxim al 
posturilor stabilite de prevederile OUG nr. 63/2010, in cuantum de 36, conform anexei 2, va fi alocat 
astfel: 

- functii de conducere 3 
- functii publice de executie 20 
- functii contractuale executie 13  

Posturi adaugate la numarul total de 36 salarizate din capitolele bugetare 66.02 si 68.02 
potrivit anexei 2 la OUG 63/2010, sunt: 

 Asistent medical comunitar – 1 post 

 Asistentii sociali                    – 34 posturi 
Se are in atentie necesitatea absoluta a obtinerii avizului A.N.F.P. pentru posturile nou create: 

- Inspector de specialitate taxe si impozite persoane fizice clasa I gradul professional principal; 
- Inspector de specialitate taxe si impozite persoane juridice clasa I gradul professional principal  

- vacant; 
- Inspector economist clasa I gradul professional principal  - vacant; 
- Inspector audit public intern clasa I gradul professional principal  - vacant; 
- Inspector gospodarire comunala clasa I gradul professional principal  - vacant. 

Deasemenea, solicitam avizul A.N.F.P. pentru postul de consilier juridic clasa I gradul 
professional principal - vacant. 

Fata de cele prezentate, va propun spre aprobare prezentul proiect de hotarare privind 
actualizarea Organigramei, Structura functiilor publice din Statul de functii al aparatului de specialitate 
al primarului si obtinerea avizului A.N.F.P. pentru posturile nou create. 

 
 

 
 
 

SECRETAR 
COJOCARU MIHAI 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

COMUNA DOMNESTI 
PRIMAR 

Tel./fax  021.351.52.56; Tel.021.351.52.57  

          

   
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 

Avand în vedere prevederile  art. VI din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi stabilirea unor 
măsuri financiare, în vederea obtinerea avizului A.N.F.P. pentru posturile nou create, precum si 
pentru postul de consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Domnesti, precizam următoarele: 

La data de  01.07.2010 conform datelor statistice furnizate de Directia Judeteana de 
Statistica Ilfov, prin adresa nr. AS-19/21.02.2011, populatia comunei Domnesti este de 6500 
persoane . 

Conform adresei Instituţiei Prefectului – Judeţul Ilfov nr.11377/FP/13.07.2010, numărul 
maxim de posturi la care are dreptul instituţia noastră este de 36.  

Numărul total de posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului este de 36 
de posturi, din care 3 posturi de conducere şi 33 posturi de execuţie. 

În ceea ce priveşte posturile salarizate din capitolele de cheltuieli bugetare de art. III 
alin.2 din O.U.G. nr.63/2010 acestea sunt: 

 Asistenti personali pentru persoana cu handicap – 34 posturi 
 Învăţămant – 43.63 de posture 
 Asistent medical comunitar – 1 post 

Precizăm că în conformitate cu prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ne încadrăm în numărul maxim 
de posturi, respectiv 36 de posturi. 

 
 
  
 
 
 
 

PRIMAR 
GHEORGHE TUDOR 

 
 



ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL DOMNESTI 
COMISIA DE SPECIALITATE Nr. 1 
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA, BUGET-
FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURA, 
GOSPODARIRE COMUNALA, PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT 
 
                                                          
                      

R  A  P  O  R  T    D E    A V  I  Z  A  R  E 
 
 
 

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia 
mediului, servicii si comert, analizand proiectul de hotarare privind actualizarea Organigramei, 
Structura functiilor publice din Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului si 
obtinerea avizului A.N.F.P. pentru posturile nou create. 

Fata de cele de mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare in forma prezentata. 
 
 
Data 
31.05.2011 

 
 
         
 
            PRESEDINTE                                                                                      SECRETAR  
     MIRCEA BUCEVSCHI                                                                     CONSTANTIN DUMITRU 
 
 
 
 
 
  

MEMBRII 
 

1. MIRCEA RADU                                          ____________________ 
 

2. ANGHEL NOELA                                       ____________________ 
 

3. DUMITRACHE CONSTANTIN                   ____________________ 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL DOMNESTI 
COMISIA DE SPECIALITATE Nr. 2  
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA, JURIDICA SI DE DISCIPLINA, 
APARAREA ORDINEI SI LINISTEI PUBLICE A DREPTURILOR CETATENILOR 
                                               
               
                                           
 

R  A  P  O  R  T    D E    A V  I  Z  A  R  E 
 
 
     

Comisia de specialitate pentru administratia publica locala, juridica si de disciplina, apararea 
ordinei si linistei publice a drepturilor cetatenilor, analizand proiectul de hotarare privind 
actualizarea Organigramei, Structura functiilor publice din Statul de functii al aparatului de 
specialitate al primarului si obtinerea avizului A.N.F.P. pentru posturile nou create. 

Fata de cele de mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare in forma prezentata. 
 
 

Data 
31.05.2011 

 
 
 
 
 
                PRESEDINTE                                                                               SECRETAR 
             AUREL NITESCU                                                                       ION BRANZARU 
 
 
 
 
 
  

MEMBRII 
 

 1. SCHEEL TITUS                                            ____________________ 
 

 2. CONSTANTIN MARIAN                              ____________________ 
 

 3. FASIE VIRGIL                                               ____________________ 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL DOMNESTI 
COMISIA DE SPECIALITATE Nr. 3 
COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI 
DE AGREMENT 
                                               
 
 

R  A  P  O  R  T    D E    A V  I  Z  A  R  E 
 
      
      

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de 
agrement, analizand proiectul de hotarare privind actualizarea Organigramei, Structura functiilor 
publice din Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului si obtinerea avizului A.N.F.P. 
pentru posturile nou create. 

Fata de cele de mai sus avizam favorabil proiectul de hotarare in forma prezentata. 
 
 

Data 
31.05.2011 

 
 
   
 
                   PRESEDINTE                                                                                           SECRETAR 
                COMAN PAVEL                                                                                    COSTEL STEFAN 
 
 
 
 
 
 
  

MEMBRII 
 

1. BARBU FLORIN                                          ____________________ 
 

2. BOSCU CONSTANTIN                                 ____________________ 
 

3. NASTASE VICTOR                                       ____________________ 
 

                                                                                 

                         


