
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 59 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Primarului comunei Oţeleni 

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 23.07.2018 

la care participă un număr de 7 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Benchea I. Robert este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de Primar al comunei Oțeleni privind aprobarea organigramei și a 

statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Oţeleni; 

Având în vedere adresa nr. 9009 din 15.05.2018 primită de la Instituția Prefectului 

Județului Iași, înregistrată cu nr. 2862 din 21.05.2018, care prevede numărul maxim de posturi la 

nivelul UAT Comuna Oțeleni;  

Având în vedere Dispoziția nr. 123 din 20.06.2018 privind încetarea prin acordul părților 

a raportului de serviciu al domnului Aștefanei Constantin, având funcţia contractuală de execuție 

de consilier al Primarului comunei Oţeleni, judeţul Iaşi; 

Având în vedere Dispoziția nr. 124 din 20.06.2018 privind numirea domnului Aștefanei 

Constantin  în funcția publică de execuție, consilier, clasa I, grad profesional asistent, 

Compartiment agricol statistică și fond funciar; 

Având în vedere raportul de specialitate înaintat de către secretarul comunei, înregistrat la 

nr.4155 din 20.07.2018; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin (2), prevederile art 63 alin.(1) lit d) și alin. (5) lit 

a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de 7 voturi ”pentru”,0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 Se aprobă transformarea postului public vacant de referent, clasa III, grad 

profesional debutant, din cadrul Compartimentului financiar-contabil, în consilier, clasa I, grad 

profesional debutant cu studii superioare. 

ART.2 Se aprobă introducerea postului contractual de execuție de ifronist, clasa IV, 

studii generale, în cadrul Compartimentului administrativ și gospodărire. 



ART.3. Se aprobă transformarea postului public de inspector, clasa I, grad profesional 

superior, din cadrul Compartimentului achiziții publice, în inspector, clasa I, grad profesional 

debutant. 

ART.4 Se aprobă organigrama  aparatului de specialitate al Primarului comunei Oţeleni, 

judeţul Iaşi în conformitate cu anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.5 – Se aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Oţeleni, judeţul Iaşi în conformitate cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre 

ART.6  Secretarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei 

hotărâri. 

ART.7 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

- Se va afișa la sediul și pe site-ul instituției. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

BENCHEA I. ROBERT     Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

Secretarul comunei 

BENCHEA L. ROBERT 

 

Oțeleni, 23 iulie 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


