
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
H O T Ă R Â R E 

 
privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a numarului de personal ce 

aparţin aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ,  
judeţul Neamţ 

 
  Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
   Având în vedere: 
 - adresa Instituţiei Prefectului-judeţul Neamţ nr.6898 din 26 mai 2015; 

 - 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.XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, coroborate cu dispoziţiile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitara a personalului 
platit din fonduri publice; 

-prevederile art.III - IV şi ale Anexei din 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; 

- Expunerea de Motive a primarului comunei Vînători Neamţ şi raportul de 
specialitate al secretarului comunei Vînători Neamţ, ambele înregistrate sub nr. 4696  din 
22.06.2015; 

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.215/2001a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 
 Art.1 Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie, vacante, de referent,  

clasa III, grad profesional superior din cadrul  Biroului impozite şi taxe din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, în funcţia publică de execuţie de 
inspector, clasa I, grad profesional asistent. 

Art.2   Se aprobă infiin ţarea funcţiei contractuale de şofer II ( microbuz şcolar) în 
cadrul Compartimentului Administrativ gospodăresc-protecţia mediului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ; 

 



Art.3  Se aprobă modificarea Organigramei, potrivit anexei nr.1, la prezenta hotărâre, 
parte integrantă a acesteia. 

Art.4  Se aprobă modificarea Statului de funcţii, potrivit anexei nr.2, la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
 Art.5 Incepând cu data prezentei hotarari işi încetează aplicabilitatea orice alte 
prevederi contrare. 
 Art.6  Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta 
hotarare . 
Nr. 34 
Din 30.06.2015 
                                                           Preşedinte de şedintă: 
                                             Consilier,  Ovidiu Nicolae ŢUCĂ           
                                                                                                      
                                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                       Alina-Iuliana FLO Ş 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :    15 
   Pentru  :    10        
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :   5                                                                                        
 
 
 
 
 



PROIECT                                           R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
H O T Ă R Â R E 

 
privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi a numarului de personal ce 

aparţin aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, 
judeţul Neamţ 

 
  Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
   - adresa Instituţiei Prefectului-judeţul Neamţ nr.6898 din 26 mai 2015; 

 - 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.XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, coroborate cu dispoziţiile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitara a personalului 
platit din fonduri publice; 

-prevederile art.III - IV şi ale Anexei din 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; 

- Expunerea de Motive a primarului comunei Vînători Neamţ şi raportul de 
specialitate al secretarului comunei Vînători Neamţ, ambele înregistrate sub nr. 4696  din 
22.06.2015; 

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.215/2001a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 
 Art.1 Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie, vacante, de referent,  

clasa III, grad profesional superior din cadrul  Biroului impozite şi taxe din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, în funcţia publică de execuţie de 
inspector, clasa I, grad profesional asistent. 

Art.2   Se aprobă infiin ţarea funcţiei contractuale de şofer II ( microbuz şcolar) în 
cadrul Compartimentului Administrativ gospodăresc-protecţia mediului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ; 

 



Art.3  Se aprobă modificarea Organigramei, potrivit anexei nr.1, la prezenta hotărâre, 
parte integrantă a acesteia. 

Art.4  Se aprobă modificarea Statului de funcţii, potrivit anexei nr.2, la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
 Art.5 Incepând cu data prezentei hotarari işi încetează aplicabilitatea orice alte 
prevederi contrare. 
 Art.6  Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta 
hotarare . 
 

Nr. _________ 
Din _________ 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                                                        Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                                 Secretar,    
                                                                                                        Alina Iuliana FLO Ş 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr.   4696  din  22.06.2015 

 
EXPUNERE  DE MOTIVE  

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

numarului de personal ce aparţin aparatului de specialitate al primarului comunei 
Vînători Neamţ, judeţul Neamţ 

 
 
Având în vedere: 

 - adresa Instituţiei Prefectului, judeţul Neamţ, nr.6898 din 26 mai 2015; 
  -  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.XIII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, coroborate cu 
dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 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. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitara a personalului 
platit din fonduri publice; 

-prevederile art.III - IV şi ale Anexei din 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; 

 
propunem :  
-transformarea funcţiei publice de execuţie vacante, de referent,  clasa III, grad 

profesional superior din cadrul  Biroului impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Vînători Neamţ, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, 
grad profesional asistent, motivat de faptul ca în cadrul Biroului impozite şi taxe s-a vacantat 
funcţia de referent, clasa III,  grad prefesional superior în urma incetarii de drept a raportului 
de serviciu, datorat faptului ca titularul postului a decedat, şi, având în vedere  complexitatea 
şi natura atribuţiilor din cadrul  Biroului impozite şi taxe se impune transformarea funcţiei în 
nivel superior, respectiv în  inspector, clasa, I, grad profesional asistent .  

- infiinţarea funcţiei contractuale de sofer II (microbuz şcolar) în cadrul 
Compartimentului Administrativ Gospodăresc-protecţia mediului, in conformitate cu 
revederile pct.5 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010. 



 
 
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 Vînători Neamţ 
proiectul de hotărâre in forma în care acesta a fost iniţiat. 

 
 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

Nr. 4469 din  22.06.2015 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 
numarului de personal ce aparţin aparatului de specialitate al primarului comunei 

Vînători Neamţ, judeţul Neamţ 
 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Vînători Neamţ, în calitate 
de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.4696 din 22.06.2015 ; 
 - adresa Instituţiei Prefectului, judeţului Neamţ, nr.6898 din 26 mai 2015; 

  -   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.XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, coroborate cu 
dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitara a personalului 
platit din fonduri publice; 

-prevederile art.III - IV şi ale Anexei din 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; 

 
propunem :  
-transformarea funcţiei publice de execuţie vacante, de referent,  clasa III, grad 

profesional superior din cadrul  Biroului impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Vînători Neamţ, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, 
grad profesional asistent, motivat de faptul ca în cadrul Biroului impozite şi taxe s-a vacantat 
funcţia de referent, clasa III,  grad prefesional superior în urma incetarii de drept a raportului 
de serviciu, datorat faptului ca titularul postului a decedat, şi, având în vedere  complexitatea 
şi natura atribuţiilor din cadrul  Biroului impozite şi taxe se impune transformarea funcţiei în 
nivel superior, respectiv în  inspector, clasa, I, grad profesional asistent .  



- infiinţarea funcţiei contractuale de sofer II (microbuz şcolar) în cadrul 
Compartimentului Administrativ Gospodăresc-protecţia mediului, in conformitate cu 
revederile pct.5 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010. 

 
 

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

 
Secretar comună, 

Alina Iuliana FLOŞ 
 

 
 
 
 


