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COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1806 din 03.03.2021 

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

primarului comunei Oțeleni 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ________, în data de ___________ 

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

Văzând că domnul/doamna _____________este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

consilierul local Benchea Ioan, conform art. 136 alin. (1) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea organigramei și a 

statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Oțeleni;  

Având în vedere prevederile art. 5 lit. g), j) și ff) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Dispoziția nr. 20 din 22 ianuarie 2021 privind numirea domnului 

Gherăescu Romeu în funcţia de consilier personal în cadrul cabinetului primarului comunei 

Oţeleni; 

Având în vedere Sentința civilă nr. 442/2019 a Tribunalului Iași, secția I civilă; 

Având în vedere Nomenclatorul functiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice 

fiecarei institutii sau autoritati a administratiei publice locale, precum si ierarhia functiilor 

prevăzut în  anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________; 

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină, protecţia mediului înconjurător, 

de organizare şi dezvoltare urbanistică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, înregistrat cu nr._____din_____________; 
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. a) și alin. (3) lit.c) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ..........voturi 

”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1  Se aprobă reînființarea postului contractual de execuție de referent debutant cu 

studii medii  în cadrul Compartimentului cultură. 



ART.2 Se aprobă organigrama  aparatului de specialitate al primarului comunei Oțeleni, 

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

ART.3 – Se aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Oțeleni, în conformitate cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

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

  ART.5  Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 88 din 31.10.2018 privind desființarea  unui 

post contractual din cadrul Primăriei comunei Oţeleni precum și pentru aprobarea organigramei 

și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Oţeleni. 
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Anexa nr. 1 la HCL nr_______din__________ 

 

ORGANIGRAMA  
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Anexa nr.2 la HCL nr.______/_________ 

 

STAT DE FUNCȚII 

 
Nr. 

Crt 

 

Nume, 

prenumele/VACANT 

temporar VACANT 

după caz 

 

STRUCTURA 

FUNCŢI

A DE 

DEMNIT

ATE 

PUBLIC

Ă 

Funcţia 

punlică 

- Înalt 

funcţio

nar 

public 

Funcţi

e 

public

ă de 

condu

cere 

Funcţie 

publică 

de 

execuţi

e 

Clasa Gradul 

profesio

nal 

Nive

lul 

stud

iilor 

Funcţ

ia de 

cond

ucere 

Funcţia de 

execuţie 

Treapta 

profesion

ală/grad 

Nivelul 

studiilor 

Observaţii 

  DEMNITARI             

1. GHERĂESCU 

FELICIAN MIHAI 

 Primar            

2.  BENCHEA I. ROBERT  Viceprimar            

   SECRETAR 

GENERAL AL 

UNITĂȚII 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALE 

            

1.  BENCHEA L. ROBERT     Secretar    

general al 

unității 

administr

ativ-

teritoriale 

 I  S      

  COMPARTIMENT 

RESURSE 

UMANE 

            

1. VACANT     Inspector  I asistent S      

  COMPARTIMENT 

FINANCIAR 

CONTABIL 

            

1. TEMPORAR VACANT     Referent  III asistent M     Concediu 

de 

maternitate 

2.  FERARU MIHAELA     Consilier I superior S      

3. MANGHIUC  FLORIN     Referent III superior M      

4. FILIP ANCA  IONELA     Consilier I superior S      

5.  URSACHE 

LOREDANA 
    Referent III superior M      

  COMPARTIMENT 

URBANISM ŞI 
            



AMENAJAREA 

TERITORIULUI 

1. VACANT     Consilier I debutant S      

  COMPARTIMENT 

ADMINISTRATIV 

ŞI GISPODĂRIRE 

            

1. CONSTANTIN 

ROMEL 
         Guard  G  

2. BALAŞCĂ IOSIF          Muncitor 

calificat 
IV G  

3. CÎRCU COSTEL          Șofer II G  

4. IONESCU 

CONSTANTIN 
         Ifronist  IV G  

5. VACANT          Muncitor 

calificat – 

femeie de 
serviciu 

IV G   

  COMPARTIMENT 

STARE CIVILĂ 
            

1. DIEAC  CARMENA     Inspector I asistent S      

  COMPARTIMENT 

PROTECŢIE 

CIVILĂ 

            

1.  MICLĂUŞ DORINEL          Șef S.V.S.U.  M  

  COMPARTIMENT 

AGRICOL, 

STATISTICĂ, 

FOND FUNCIAR 

            

1.  AȘTEFANEI 

CONSTANTIN 
    Consilier I asistent S      

2. LUPU IOAN     Consilier I principal S      

  COMPARTIMENT 

JURIDIC 
            

1. VACANT     Consilier 

juridic 
I asistent S      

  COMPARTIMENT 

CULTURĂ 
            

1. TIBA CARMENA          Bibliotecar IA M  

2. VACANT          Referent debutant M  

  CONSILIER 

PERSONAL 
            

1. GHERĂESCU 

ROMEU 
         Inspector  IA S  

  COMPARTIMENT 

ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 

            



1. MICLĂUȘ ANCUȚA 

PETRONELA 
    Consilier I asistent S      

2. TIBA MONICA     Referent III superior M      

  COMPARTIMENT 

ACHIZIŢII 

PUBLICE 

             

1. VACANT     Consilier 

achiziții 

publice 

I debutant S      

Funcţia. Număr posturi Ocupate Vacante Total 

Numărul total de demnitari 2 0 2 

Numărul total de înalţi functionari publici 0 0 0 

Număr total de funcţii publice de conducere 1 0 1 

Număr total de funcţii publice de execuţie 9 5 14 

Număr total de funcţii contractuale de conducere 0 0 0 

Număr total de funcţii contractuale de execuţie 7 2 9 

Numărul total de posturi din cadrul instituţiei/ autorităţii publice 19 7 26 

 

 

 

CONSILIER LOCAL 

BENCHEA IOAN 



 

U.A.T. COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, comuna Oţeleni, str. Şcolii, nr.2 

Fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 1807 din 03.03.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru 

aparatul de specialitate al Primarului comunei Oțeleni 

 

 

Autoritățile și instituțiile publice, precum și personalul acestora au obligația de a acționa 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și pentru respectarea hotărârilor instanțelor 

judecătorești, condiții esențiale în funcționarea statului de drept. 

Principiul egalității trebuie respectat, iar cetățenii comunității trebuie tratați în mod egal 

într-o manieră nediscriminatorie, indiferent de opțiunile politice sau de altă natură, religie, etc. 

Cetățenii comunei și ai țării sunt egali în fața legii, principiu stipulat în Constituția 

României, deși în realitate acest principiu nu este respectat în foarte multe cazuri. 

În perioada anilor 2017 – 2021 în cadrul U.A.T. Cmuna Oțeleni respectiv în aparatul de 

specialitate al primarului comunei au fost angajate sau mutate pe diferite funcții un număr de 15 

persoane. Un necunoscător ar putea afirma, mai în glumă, mai în serios, că au fost create noi 

locuri de muncă, dar realitatea este alta, nivelul performanței a scăzut iar de la n la an  

organigrama U.A.T. Oțeleni a devenit tot mai stufoasă, existând atribuții în fișa postului care se 

suprapun sau nu sunt respectate. 

În toată această perioadă  singura persoană căreia nu i s-a respectat dreptul la muncă a 

fost Cezar V. Viorel, fost angajat pe funcția de referent cultural, care a fost concediat în baza 

unor acte administrative emise și lipsite de obiectivitate, având drept motive răfuieli politice. 

Moral și omenește a fost privat de cel mai elementar drept, acel drept de a avea pe masă o bucată 

de pâine pentru familia sa.  

Persoana care a fost concediată s-a adresat instanței de contencios administrativ iar prin 

Sentința civilă nr. 442/21.03.2019 Tribunalul Iași a constatat nulitatea absolută a Dispoziției nr. 

239/09.11.2018 emisă de primarul comunei, obligând U.A.T. Oțeleni la reintegrarea lui Cezar 

Viorel pe postul deținut anterior concedierii, respectiv pe cel de referent cultural, obligând 

intimata la plata tuturor drepturilor salariale la zi. De la emiterea Sentinței nr. 442/2019 multă 

apă a curs pe ”Pârâul Mare” dar Hotărârea Tribunalului Iași nu a fost dusă la îndeplinire, practic 

nu a fost și nici în prezent nu este respectată. 

În temeiul art. 5 lit. g), j) și ff), art. 129, art 136 și art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, am inițiat proiectul de hotărâre cu rugămintea de a fi introdus  pe ordinea de 

zi în prima ședință ordinară, supus dezbaterii și aprobării, în așa fel încât să fie respectată 

Sentința civilă nr. 442/21.03.2019 a Tribunalului Iași. 

Data 02.03.2021 

Anexez alăturat:  

1. Proiect de hotărâre; 

2. Sentința civilă nr. 442/2019 a Tribunalului Iași. 
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U.A.T. COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, comuna Oţeleni, str. Şcolii, nr.2 

Fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 2543 din 25.03.2021 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Oțeleni 

 

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către consilierul 

local Benchea Ioan, conform art. 136 alin. (1) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Oțeleni;  

Având în vedere prevederile art. 5 lit. g), j) și ff) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere Dispoziția nr. 20 din 22 ianuarie 2021 privind numirea domnului 

Gherăescu Romeu în funcţia de consilier personal în cadrul cabinetului primarului comunei 

Oţeleni; 

Având în vedere Sentința civilă nr. 442/2019 a Tribunalului Iași, secția I civilă; 

Având în vedere Nomenclatorul functiilor necesare desfasurarii activitatilor specifice 

fiecarei institutii sau autoritati a administratiei publice locale, precum si ierarhia functiilor 

prevăzut în  anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III si cap. II lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit. a) și alin. (3) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Consider că este necesară propunerea primarului comunei Oțeleni conform art. 129 alin. 

(3) lit c) pentru aprobarea prezentei hotărâri în forma prezentată. 

 

 

Secretar general, 

Benchea Robert 

mailto:primariaoteleni@gmail.com

