CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2136 din 18.04.2018
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 23.04.2018
la care participă un număr de____consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie,
Văzând că domnul Jitaru Ionel este președinte de ședință,
Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul
comunei Oțeleni privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Primarului comunei Oţeleni;
Având în vedere Dispoziția nr. 15 din 29.01.2018 privind încetarea de drept a raportului
de serviciu prin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare al doamnei Cuvinciuc Lucica, funcţionar public în cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Oțeleni, judeţul Iaşi;
Având în vedere Dispoziția Primarului comunei Oțeleni nr. 25 din 29.01.2018 privind
numirea doamnei Chelaru Raluca Mihaela ca funcționar public definitiv, în funcția publică de
referent, clasa III, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Compartimentului financiarcontabil și stabilirea drepturilor salariale, ca urmare a finalizării stagiului;
Având în vedere Dispoziția Primarului comunei Oțeleni nr. 71 din 20 martie 2018 privind
numirea domnișoarei Dieac Carmena ca funcționar public definitiv, pe perioadă nedeterminată,
în funcția publică de execuție - inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul
Compartimentului stare civilă, ca urmare a finalizării stagiului;
Având în vedere Dispoziția Primarului comunei Oțeleni nr. 80 din 11.04.2018 privind
numirea domnului Benchea Robert în funcția publică de conducere de secretar al comunei
Oțeleni, județul Iași, urmare a adresei Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.
20356/30.03.2018 privind propunerea de numire a domnului Benchea Robert în funcția publică
de conducere de secretar al comunei Oțeleni, județul Iași;
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;
Având în vedere raportul de specialitate înaintat de către secretarul comunei, înregistrat la
nr.2137 din 18.04.2018;
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 ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea,

HOTĂRÂRE:
ART.1 Se aprobă transformarea postului public vacant de inspector, clasa I, grad
profesional debutant, în cadrul Compartimentului achiziții publice, în inspector, clasa I, grad
profesional superior.
ART.2 Se aprobă transformarea postului public vacant de referent, clasa III, grad
profesional superior din cadrul Compartimentului financiar-contabil, în referent, clasa III, grad
profesional debutant.
ART.3. 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.4 – 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.5 Secretarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
ART.6 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului comunei Oțeleni;
- Instituției Prefectului Județului Iași;
- Se va afișa la sediul și pe site-ul instituției.
INIŢIATOR,
PRIMAR INTERIMAR,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI

Oțeleni,_____, 2018

Avizează pentru legalitate,
Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1),
Secretarul comunei
Benchea Robert

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro
Nr.2135 din 18.04.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Primarului comunei Oţeleni
Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, in limitele
legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in
competenta altor autoritati publice.
Consiliul local exercita atributii privind organizarea si functionarea aparatului de
specialitate al primarului, și aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea,
organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului.
Primarul indeplineste atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor și
coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de
specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate
publica de interes local;
În cadrul Primăriei comunei Oțeleni postul de inspector în cadrul Compartimentului
achiziții publice este vacant. Acest post a fost scos de mai multe ori la concurs în anul 2017 și nu
s-a ocupat. Funcționarii din cadrul primăriei care au avut delegate atribuțiile acestui post l-au
ținut destul de greu, nefiind inițiați sau specializați în achiziții publice. Propun ca acest post să fie
transformat în gradul profesional superior pentru ca apoi să fie scos la concurs. Consider că
postul de nivel superior, fiind mai bine remunerat, va atrage interesului candidaților din mediul
urban și le va permite să se deplaseze în comuna Oțeleni. Un post de debutant înseamnă
încadrarea unei persoane fără experiență. La momentul actual în Primăria Oțeleni este nevoie de
o persoană cu experiență in achiziții publice pentru a face ordine în acest compartiment.
Postul de referent clasa III grad superior din cadrul Compartimentului financiar-contabil
a rămas vacant în luna februarie 2018. Având în vedere volumul mare de muncă din cadrul
Compartimentului financiar-contabil, consider că ar trebui scos la concurs la un nivel accesibil
pentru candidați.
Având în vedere cele mai mai sus prezentate solicit Consiliului Local Oțeleni
aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
Primar interimar,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro
Nr. 2137 din 18.04.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Primarului comunei Oţeleni
Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către viceprimarul cu atribuții de primar
al comunei, cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Primarului comunei Oţeleni, consider următoarele:
- Prin Dispoziția nr. 15 din 29.01.2018 a încetat de drept a raportul de serviciu prin
îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de
cotizare pentru pensionare al doamnei Cuvinciuc Lucica, funcţionar public în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni, judeţul Iaşi;
- Prin Dispoziția Primarului comunei Oțeleni nr. 25 din 29.01.2018 a fost numită ca
funcționar public definitiv doamna Chelaru Raluca Mihaela, în funcția publică de
referent, clasa III, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Compartimentului
financiar-contabil ca urmare a finalizării stagiului;
- Prin Dispoziția Primarului comunei Oțeleni nr. 71 din 20 martie 2018 a fost numită ca
funcționar public definitiv domnișoara Dieac Carmena în funcția publică de execuție inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Compartimentului
stare civilă, ca urmare a finalizării stagiului;
- Prin Dispoziția Primarului comunei Oțeleni nr. 80 din 11.04.2018 a fost numit
domnul Benchea Robert în funcția publică de conducere de secretar al comunei
Oțeleni, județul Iași, urmare a adresei Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.
20356/30.03.2018 privind propunerea de numire a domnului Benchea Robert în
funcția publică de conducere de secretar al comunei Oțeleni, județul Iași;
Primarul comunei Oțeleni a solicitat totodată transformarea postului public vacant de
inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului achiziții publice, în
inspector, clasa I, grad profesional superior. Pentru această transformare a postului nu este
necesar avizul ANFP .
Primarul comunei Oțeleni a solicitat totodată transformarea postului public vacant de
referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului financiar-contabil, în
referent, clasa III, grad profesional debutant. Pentru această transformare a postului nu este
necesar avizul ANFP .
Conform art. 61.alin.(3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea in aplicare a activitatilor
date in competenta sa prin actele normative prevazute la art. 61 alin. (2), primarul beneficiaza de
un aparat de specialitate, pe care il conduce.
Conform 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, primarul indeplineste
atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor și coordoneaza realizarea serviciilor
publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate.
Având în vedere cele mai sus prezentate consider că sunt îndeplinite condițiile legale și
că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma prezentată.
Secretarul comunei,
Benchea Robert
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