
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

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

 privind transformarea unor funcţii vacante de execuţie  
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vânători-Neamţ  

 
   Consiliul local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
   Având în vedere: 

 - prevederile art. 107, alin. (2), lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.III al O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanțele pubice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.38 din O.U.G nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene; 

- Expunerea de motive a primarului comunei Vânători-Neamţ şi Raportul de specialitate al 
secretarului comunei Vânători-Neamţ, ambele înregistrate sub nr.  257 din 22.01.2019; 

In temeiul dispoziţiilor art.36, alin. (1), (2) lit.a), (3) lit. b) şi ale art.45 alin.(1), art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 Art.1 Se aprobă transformarea urmatoarelor funcţii publice şi contractuale vacante din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ, după cum urmează: 
 funcţia publica de execuţie de inspector,  clasa I, gradul profesional asistent din cadrul 

Compartimentului de Asistență Socială – Serviciul de Asistență Socială, Registratură, Relații cu 
Publicul, se transformă în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional 
debutant; 

 funcția contractuală de șofer II din cadrul Compartimentului Administrativ-Gospodăresc, 
Protecția Mediului se transformă în funcția contractuală de muncitor necalificat I  din cadrul 
Compartimentului Administrativ Gospodăresc, Protecția Mediului. 

Art.2 Se aprobă modificarea Statului de funcţii, potrivit anexei nr.1, la prezenta hotărâre, 
parte integrantă a acesteia. 
 Art.3 Incepând cu data prezentei hotărâri işi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi 
contrare. 
 Art.4 Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta 
hotărâre . 
Nr.9 
Din 31.01.2019                                                            Preşedinte de şedintă: 

                                    Consilier,  Vasile Ghe. URSACHE          Contrasemnează, 
                                                                                                        Secretar, 

                                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
Total consilieri locali : 15                                        
   Prezenti :  15 
   Pentru  :    15 
   Împotrivă:-                          
   Abtineri : 
 



PROIECT                                               R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

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

 privind transformarea unor funcţii vacante de execuţie  
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vânători-Neamţ  

 
   Consiliul local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
   Având în vedere: 

 - prevederile art. 107, alin. (2), lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.III al O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanțele pubice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.38 din O.U.G nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene; 

- Expunerea de motive a primarului comunei Vânători-Neamţ şi Raportul de specialitate al 
secretarului comunei Vânători-Neamţ, ambele înregistrate sub nr.  257 din 22.01.2019; 

In temeiul dispoziţiilor art.36, alin. (1), (2) lit.a), (3) lit. b) şi ale art.45 alin.(1), art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 Art.1 Se aprobă transformarea urmatoarelor funcţii publice şi contractuale vacante din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ, după cum urmează: 
 funcţia publica de execuţie de inspector,  clasa I, gradul profesional asistent din cadrul 

Compartimentului de Asistență Socială – Serviciul de Asistență Socială, Registratură, Relații cu 
Publicul, se transformă în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional 
debutant; 

 functia contractuală de șofer II din cadrul Compartimentului Administrativ-Gospodăresc, 
Protecția Mediului se transformă în funcția contractuală de muncitor necalificat I  din cadrul 
Compartimentului Administrativ Gospodăresc, Protecția Mediului. 

Art.2 Se aprobă modificarea Statului de funcţii, potrivit anexei nr.1, la prezenta hotărâre, 
parte integrantă a acesteia. 
 Art.3 Incepând cu data prezentei hotărâri işi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi 
contrare. 
 Art.4 Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta 
hotărâre . 

    Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                                                        Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                                 Secretar,    
                                                                                                        Alina Iuliana FLOŞ 
                                                                                           



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr.  257   din  22.01.2019 

 
EXPUNERE  DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind  transformarea unor funcţii  vacante de execuţie 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vânători-Neamţ 

 
Având în vedere: 
  -  prevederile art. 107, alin. (2), lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 
  
ART. 107 
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici avizul privind funcţiile publice în oricare dintre următoarele situaţii: 
    a) stabilirea sau modificarea structurii de funcţii publice pentru fiecare autoritate şi instituţie 
publică, în parte, de către conducătorul acesteia ori prin hotărâre a consiliului judeţean sau, după 
caz, a consiliului local, pe baza activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3); 
    b) modificarea calităţii posturilor, potrivit art. 111 alin. (1) sau (5); 
    c) reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice. 
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile 
lucrătoare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în oricare dintre următoarele 
situaţii: 
    a) intervenirea unor modificări în structura funcţiilor publice din cadrul autorităţilor sau 
instituţiilor publice, ca urmare a promovării în clasă şi în grad profesional a funcţionarilor publici; 
    b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau 
într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de 
posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale 
alocate. 
 

-prevederile art. 38 din O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene; 

 
 ART.38  
În perioada 2019-2021, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri 

publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi 
subordonare, se stabileşte de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata 
integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în 
cheltuielile de personal aprobate prin buget. 

 
 



 
În încercarea de a stimula accesul tinerilor la locuri de muncă și urmărind în același timp 

încadrarea în plafonul de cheltuieli de personal aferent anului 2019, propun transformarea unor 
posturi, existente vacante, din grade/trepte profesionale de nivel superior în unele de nivel inferior, 
după cum urmează:  

 funcţia publica de execuţie de inspector,  clasa I, gradul profesional asistent din 
cadrul Compartimentului de Asistență Socială – Serviciul de Asistență Socială, Registratură, 
Relații cu Publicul, se transformă în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul 
profesional debutant; 

 
 

Totodată, propunem şi infiintarea unei funcţii contractuale de executie, de muncitor 
necalificat I în cadrul Compartimentului Administrativ-Gospodăresc, Protecția Mediului, prin 
transformarea funcţiei contractuale vacante de sofer II din cadrul Compartimentului Administrativ-
Gospodăresc, Protecția Mediului. 

 
 
 In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi ale art. 45, alin. (1) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei VânătoriNeamţ 
proiectul de hotărâre in forma în care acesta a fost iniţiat. 

 
 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr.   257  din  22.01.2019 

                                                                                                Aprob, 
                                                                                                Primar, 

                                                                                                    jr. Maria PETRARIU 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre privind unor funcţii publice vacante de execuţie 

din cadrul aparatului de specialitate al Primaruluicomunei Vânători-Neamţ 
 

 
Având în vedere: 
  -  prevederile art. 107, alin. (2), lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 
  
ART. 107 
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici avizul privind funcţiile publice în oricare dintre următoarele situaţii: 
    a) stabilirea sau modificarea structurii de funcţii publice pentru fiecare autoritate şi instituţie 
publică, în parte, de către conducătorul acesteia ori prin hotărâre a consiliului judeţean sau, după 
caz, a consiliului local, pe baza activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3); 
    b) modificarea calităţii posturilor, potrivit art. 111 alin. (1) sau (5); 
    c) reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice. 
    (2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile 
lucrătoare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în oricare dintre următoarele 
situaţii: 
    a) intervenirea unor modificări în structura funcţiilor publice din cadrul autorităţilor sau 
instituţiilor publice, ca urmare a promovării în clasă şi în grad profesional a funcţionarilor publici; 
    b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau 
într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de 
posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale 
alocate. 
 

-prevederile art. 38 din O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene; 

 
 ART.38  
În perioada 2019-2021, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri 

publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi 
subordonare, se stabileşte de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata 



integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în 
cheltuielile de personal aprobate prin buget. 

 
 

În încercarea de a stimula accesul tinerilor la locuri de muncă și urmărind în același timp 
încadrarea în plafonul de cheltuieli de personal aferent anului 2019, propun transformarea unor 
posturi, existente vacante, din grade/trepte profesionale de nivel superior în unele de nivel inferior, 
după cum urmează:  

 funcţia publica de execuţie de inspector,  clasa I, gradul profesional asistent din cadrul 
Compartimentului de Asistență Socială – Serviciul de Asistență Socială, Registratură, Relații cu 
Publicul, se transformă în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional 
debutant; 
 

Totodată, propunem şi infiintarea unei funcţii contractuale de executie, de muncitor 
necalificat I în cadrul Compartimentului Administrativ-Gospodăresc, Protecția Mediului, prin 
transformarea funcţiei contractuale vacante de șofer II din cadrul Compartimentului Administrativ-
Gospodăresc, Protecția Mediului. 
 

 In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi ale art. 45, alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Vânători-Neamţ 
proiectul de hotărâre in forma în care acesta a fost iniţiat. 

 
      
 Faţă de cele prezentate, propun spre aprobare proiectul de hotărâre, considerând acest 
proiect atât oportun cât şi necesar.  

 
Secretar comună, 

Alina Iuliana FLOŞ 
 

 
 
 
 


