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                                                              ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 
H O T Ă R Â R E   

                              

privind aprobarea  organigramei și statul de funcții ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vânători Neamț 

 

Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, judeţul Neamț; 

Având în vedere temeiurile :  

- art. 15 alin.(2), art.120 alin.(1) și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția 
României, republicată; 

- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin legea nr. 199/1997; 

-art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând act de: 
- comunicarea nr. 4736 din 09.04.2019 transmisă de Instituția Prefectului Județului 

Neamț, ce cuprinde numărul maxim de posturi aplicabil Comunei Vânători-Neamț; 
-referatul de aprobare al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 

4959 din 25.10.2019; 
-raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 4959 din 25.10.2019; 
În temeiul dispoziţiilor art.5, lit.„g”, art.129, alin.(3), lit.„c ”, art. 390 alin.(2),  

art.391, art. 392, art. 393, art.610, art.611, alin. (1) și(2), precum și ale art. 196, alin.(1), 
lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1  Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vânători Neamț, urmând ca acestea să aibă conținutul prevăzut în 
anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(1) In structura funcțiilor publice aprobate conform art. 1 din prezenta hotarare, se 
stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al comunei Vânători-Neamț, județul 
Neamț, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al comunei. 
    (2) Reincadrarea în funcţia publica specifica de secretar general al comunei Vânători-
Neamț, județul Neamț, se va face in termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei 
hotarari, cu menţinerea drepturilor salariale prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art.2 In cadrul structurii organizatorice a funcțiilor publice locale, se stabileste 
funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, 
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prin transformarea funcției de inspector clasa I, grad profesional principal, post ocupat in 
structura funcțiilor publice locale. 

(1) Reincadrarea în funcţia publică de consilier achiziții publice, se va face in termen 
de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, cu menţinerea drepturilor salariale, 
prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, 
orice altă prevedere contrara. 
         Art.4 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului  instituțiilor și persoanelor 
interesate. 
Nr.64 
Din 31.10.2019                            

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Alexandru URZICĂ                                                          

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                         Alina-Iuliana FLOȘ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti : 15   
   Pentru  :   15 
   Împotrivă:-                          
   Abtineri :-                                                               
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PROIECT                                            ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 
H O T Ă R Â R E   

                              

privind aprobarea  organigramei și statul de funcții ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vânători Neamț 

 

Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, judeţul Neamț; 

Având în vedere temeiurile :  

- art. 15 alin.(2), art.120 alin.(1) și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția 
României, republicată; 

- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin legea nr. 199/1997; 

-art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând act de: 
- comunicarea nr. 4736 din 09.04.2019 transmisă de Instituția Prefectului Județului 

Neamț, ce cuprinde numărul maxim de posturi aplicabil Comunei Vânători-Neamț; 
-referatul de aprobare al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 

4959 din 25.10.2019; 
-raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 4959 din 25.10.2019; 
În temeiul dispoziţiilor art.5, lit.„g”, art.129, alin.(3), lit.„c ”, art. 390 alin.(2),  

art.391, art. 392, art. 393, art.610, art.611, alin. (1) și(2), precum și ale art. 196, alin.(1), 
lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1  Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vânători Neamț, urmând ca acestea să aibă conținutul prevăzut în 
anexele nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(1) In structura funcțiilor publice aprobate conform art. 1 din prezenta hotarare, se 
stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al comunei Vânători-Neamț, județul 
Neamț, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al comunei. 
    (2) Reincadrarea în funcţia publica specifica de secretar general al comunei Vânători-
Neamț, județul Neamț, se va face in termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei 
hotarari, cu menţinerea drepturilor salariale prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art.2 In cadrul structurii organizatorice a funcțiilor publice locale, se stabileste 
funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, 
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prin transformarea funcției de inspector clasa I, grad profesional principal, post ocupat in 
structura funcțiilor publice locale. 

(1) Reincadrarea în funcţia publică de consilier achiziții publice, se va face in termen 
de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, cu menţinerea drepturilor salariale, 
prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, 
orice altă prevedere contrara. 
         Art.4 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului  instituțiilor și persoanelor 
interesate. 
 
 
 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamţ 

jr.Maria PETRARIU 
 
                                                                                         Avizat pt.legalitate, 
                                                                                               Secretar, 
                                                                                         Alina–Iuliana FLOȘ 
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                                      ROMÂNIA 
                               JUDEŢUL NEAMŢ 
                       COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
                          Str. Ştefan cel Mare, nr.174  
           Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
                              Nr.  4959  din  25.10.2019  

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 la proiectului de hotarare privind aprobarea  organigramei și statul de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători Neamț 
 

Prin proiectul de hotărâre se propune sistematizarea și organizarea resurselor umane 
de la nivelul instituției care să asigure eficiență și operativitate în organizarea executării a 
unor reglementări ce intră în competența de soluționare la nivelul autorității administrației 
publice locale. 

Organigrama,  anexa 1, redă schematic detaliile organizării resurselor umane și 
stabilește: 

a) raportul de colaborare  dintre autoritățile administrației publice locale; 

b) raporturile de subordonare ale personalului față de primarul comunei; 

c) legătura dintre compartimentele funcționale, precum și raporturile ierarhice dintre 
acestea. 

Statul de funcții,  anexa nr. 2, cuprinde: 

a) structura, respectiv, categoria de personal specifică fiecărui compartiment funcțional 
cu numele și prenumele ocupantului postului; 

b) funcția deținută de ocupantul postului; 

c) clasa; 

d) gradul profesional /treapta de salarizare; 

e) nivelul studiilor. 

Având în vedere: 

 Prevederile art.610  și  art.611 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, respectiv: 
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ART. 610 

    (1)  Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 
de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să stabilească funcţia 
publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea 
denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie 
publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de 
consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii 
aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%. 

    (2)  Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice în condiţiile 
alin. (1) ocupă funcţii publice care implică desfăşurarea de activităţi de achiziţie publică, în 
proporţie mai mare de 50% din atribuţiile aferente funcţiei publice, vor fi numiţi în 
funcţiile publice de consilier achiziţii publice în maximum 30 de zile de la expirarea 
termenului prevăzut la alin. (1). 

 
 
 
ART. 611 
    (1)  Autorităţile publice locale au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la 
data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să aprobe structura organizatorică prin 
care se stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al unităţii 
administrativ- teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

    (2)  Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice potrivit 
alin. (1) sunt numiţi în funcţiile publice generale de secretari ai unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale se reîncadrează în maximum 30 de zile de la expirarea termenului 
prevăzut la alin. (1) în funcţiile publice specifice de secretari generali ai 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cu menţinerea drepturilor salariale prevăzute 
în Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Propunem: 

 

-  Stabilirea funcţiei publice specifice de secretar general al comunei Vânători-
Neamț, județul Neamț, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al comunei. 
Reincadrarea în funcţia publica specifica de secretar general al comunei Vânători-Neamț, 
județul Neamț, urmand a se face in termen de 30 de zile de la data adoptării hotararii, cu 
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menţinerea drepturilor salariale prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 -Stabilirea funcţiei publice de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad 
profesional principal, prin transformarea funcției de inspector clasa I, grad profesional 
principal, post ocupat in structura funcțiilor publice locale. 

(1) Reincadrarea în funcţia publică de consilier achiziții publice, se va face in termen 
de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, cu menţinerea drepturilor salariale, 
prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru aceste considerente supunem dezbaterii și aprobării consiliului local, 
proiectul de hotărâre în forma în care acesta a fost inițiat. 

 

. 

 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

 

                                      ROMÂNIA 
                               JUDEŢUL NEAMŢ 
                       COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
                          Str. Ştefan cel Mare, nr.174  
           Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
                              Nr.  4959  din  25.10.2019  

                                                                                                            Aprob, 
                                                         Primar, 
                jr. Maria PETRARIU 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 la proiectului de hotarare privind aprobarea  organigramei și statul de funcții ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători Neamț 

 

Prin proiectul de hotărâre se propune sistematizarea și organizarea resurselor umane 
de la nivelul instituției care să asigure eficiență și operativitate în organizarea executării a 
unor reglementări ce intră în competența de soluționare la nivelul autorității administrației 
publice locale. 

Organigrama,  anexa 1, redă schematic detaliile organizării resurselor umane și 
stabilește: 

d) raportul de colaborare  dintre autoritățile administrației publice locale; 

e) raporturile de subordonare ale personalului față de primarul comunei; 

f) legătura dintre compartimentele funcționale, precum și raporturile ierarhice dintre 
acestea. 

Statul de funcții,  anexa nr. 2, cuprinde: 

f) structura, respectiv, categoria de personal specifică fiecărui compartiment funcțional 
cu numele și prenumele ocupantului postului; 

g) funcția deținută de ocupantul postului; 

h) clasa; 

i) gradul profesional /treapta de salarizare; 

j) nivelul studiilor. 
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Având în vedere: 

 Prevederile art.610  și  art.611 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, respectiv: 

 

ART. 610 
    (1)  Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile 
de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să stabilească funcţia 
publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea 
denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie 
publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de 
consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii 
aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%. 
    (2)  Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice în condiţiile alin. 
(1) ocupă funcţii publice care implică desfăşurarea de activităţi de achiziţie publică, în 
proporţie mai mare de 50% din atribuţiile aferente funcţiei publice, vor fi numiţi în 
funcţiile publice de consilier achiziţii publice în maximum 30 de zile de la expirarea 
termenului prevăzut la alin. (1). 
 
ART. 611 
    (1)  Autorităţile publice locale au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la 
data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să aprobe structura organizatorică prin 
care se stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al unităţii 
administrativ- teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
    (2)  Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice potrivit alin. (1) 
sunt numiţi în funcţiile publice generale de secretari ai unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale se reîncadrează în maximum 30 de zile de la expirarea termenului 
prevăzut la alin. (1) în funcţiile publice specifice de secretari generali ai 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cu menţinerea drepturilor salariale prevăzute 
în Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Propunem: 
-  Stabilirea funcţiei publice specifice de secretar general al comunei Vânători-Neamț, 
județul Neamț, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al comunei. 
Reincadrarea în funcţia publica specifica de secretar general al comunei Vânători-Neamț, 
județul Neamț, urmand a se face in termen de 30 de zile de la data adoptării hotararii, cu 
menţinerea drepturilor salariale prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 -Stabilirea funcţiei publice de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad 
profesional principal, prin transformarea funcției de inspector clasa I, grad profesional 
principal, post ocupat in structura funcțiilor publice locale. 
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(1) Reincadrarea în funcţia publică de consilier achiziții publice, se va face in termen de 30 
de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, cu menţinerea drepturilor salariale, prevăzute 
în Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Din aceste considerente supunem dezbaterii și aprobării consiliului local, proiectul de 
hotărâre în forma în care acesta a fost inițiat. 
 

Secretar, 
Alina-Iuliana FLOȘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


