
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4154 din 20.07.2018 

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

Primarului comunei Oţeleni 

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă __________, în data de _____ la 

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

Văzând că domnul _________ este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiat 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 ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”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. 

 

Inițiator, 

Viceprimar cu atribuții de Primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

Avizează pentru legalitate, 

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

Secretarul comunei 

Benchea Robert 

 

Oțeleni,_____, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro 

Nr. 4153 din 20.07.2018 

 

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;  

Prin  Dispoziția nr. 123 din 20.06.2018 privind încetarea prin acordul părților a raportului 

de serviciu al domnului Aștefanei Constantin, postul de consilier al primarului a rămas vacant. 

Prin 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, postul de consilier fond funciar a fost ocupat. 

Prin adresa nr. 9009 din 15.05.2018 primită de la Instituția Prefectului Județului Iași, 

înregistrată cu nr. 2862 din 21.05.2018, se stabilește  numărul maxim de posturi la nivelul UAT 

Comuna Oțeleni, respectiv 25 de posturi. Până în prezent, în statul de funcții pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Oțeleni au fost 24 de posturi, deci se poate crea un post, cu 

încadrarea în limitele bugetare. 

Prin Hotărârea consiliului local nr. 101 din 29.09.2017 s-a aprobat înființarea Serviciului 

public de deszăpezire, întreţinere drumuri şi spaţii verzi la nivelul comunei Oţeleni, județul Iași 

iar prin Hotărârea consiliului local nr. 103 din 29.09.2017 s-a aprobat implementarea proiectului 

”Achiziție buldoexcavator în comuna Oțeleni, județul Iași. În cadrul proiectului a fost  prevăzută  

crearea unui post de șofer/operator  buldoexcavator, condiție esențială pentru fezabilitatea și 

finanțarea proiectului. Postul nu a fost introdus în statul de funcții la momentul aprobării 

înființării serviciului de deszăpezire, întrucât nu  s-a cunoscut dacă proiectul va fi eligibil și încă 

nu se încheiase contractul de finanțare. În luna mai 2018 s-a făcut recepția buldoexcavatorului iar 

pentru a primi tranșele de finanțare de la AFIR este necesar ca proiectul să fie implementat cu 

toate cerințele sale, inclusiv cu înființarea postului de șofer/operator  buldoexcavator. 

Conform Ordinului Nr. 1.832 din 6 iulie 2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor 

din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), conducatorii de masini si utilaje terasiere sunt 

prevăzuți la codul COR 8342. Întrucât nu s-a identificat postul de șofer sau operator 

buldoexcavator, la COR 834201 s-a identificat postul de masinist la masini pentru 

terasamente (ifronist). Conducatorii de masini si utilaje terasiere conduc masini si utilaje 

folosite la excavarea, nivelarea si consolidarea pamantului sau a materialelor similare. Mașinistul 

la masini pentru terasamente se ocupa in principal cu efectuarea lucrarilor de sapare, incarcarea 
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materialelor in mijloace de transport, efectuarea lucrarilor de curatare, nivelare si afanare a 

terenurilor, efectuarea lucrarilor de compactare, precum si intretinerea utilajelor pentru lucrari de 

terasamente. 

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 

2018 și nu s-a ocupat. Acest post a fost transformat în gradul profesional superior și a fost scos la 

concurs în luna iunie a.c. Nici sub această formă nu s-a ocupat. În urma raportului de audit 

realizat de către ADI Moldova în luna iunie a.c., s-a pus în vedere ca postul de achiziții publice 

să fie funcționabil și să fie scos la concurs. Se speră ca acest post să fie operațional și să fie 

ocupat cât mai curând pentru  îndeplini măsurile raportului de audit. 

Postul de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului 

financiar-contabil a fost scos la concurs în luna iunie a.c. și nu a fost ocupat, candidații obținând 

punctaj sub minimul necesar. Pentru a face funcțional Compartimentul financiar contabil, și 

pentru a îmbunătăți colectarea creanțelor bugetare locale, este necesar un post cu studii 

superioare de specialitate în cadrul biroului taxe și impozite din cadrul Compartimentului 

financiar contabil. Aceasta va ajuta mult funcționalitatea la nivelul biroului taxe și impozite, 

ținând cont și de modificările legislative tot mai multe în ultimul timp care reclamă un nivel de 

specializare cât mai înalt. 

 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. 4155 din 20.07.2018 

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, formulez următoarele aprecieri: 

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;  

La proiectul de hotărâre inițiat de către viceprimarul cu atribuții de Primar al comunei 

Oțeleni, Gherăescu Felician Mihi, în statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Oţeleni s-au operat următoarele modificări: 

Postul de consilier al primarului a rămas vacant în urma emiterii  Dispoziției nr. 123 din 

20.06.2018 privind încetarea prin acordul părților a raportului de serviciu al domnului Aștefanei 

Constantin. 

Postul de consilier fond funciar a fost ocupat în urma emiterii  Dispoziției 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. 

Prin adresa nr. 9009 din 15.05.2018 primită de la Instituția Prefectului Județului Iași, 

înregistrată cu nr. 2862 din 21.05.2018, se stabilește  numărul maxim de posturi la nivelul UAT 

Comuna Oțeleni, respectiv 25 de posturi. Până în prezent, în statul de funcții pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Oțeleni au fost 24 de posturi, deci se poate crea un post, cu 

încadrarea în limitele bugetare. 

Prin Hotărârea consiliului local nr. 101 din 29.09.2017 s-a aprobat înființarea Serviciului 

public de deszăpezire, întreţinere drumuri şi spaţii verzi la nivelul comunei Oţeleni, județul Iași 

iar prin Hotărârea consiliului local nr. 103 din 29.09.2017 s-a aprobat implementarea proiectului 

”Achiziție buldoexcavator în comuna Oțeleni, județul Iași. În cadrul proiectului a fost  prevăzută  

crearea unui post de șofer/operator  buldoexcavator. Postul nu a fost introdus în statul de 

funcții la momentul aprobării înființării serviciului de deszăpezire, întrucât nu  s-a cunoscut dacă 

proiectul va fi eligibil și încă nu se încheiase contractul de finanțare. În luna mai 2018 s-a făcut 

recepția buldoexcavatorului, iar pentru primirea  tranșelor de finanțare de la AFIR, a fost necesar  

ca proiectul să fie implementat cu toate cerințele sale, inclusiv cu înființarea postului de 

șofer/operator  buldoexcavator. 

Conform Ordinului Nr. 1.832 din 6 iulie 2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor 

din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), conducatorii de masini si utilaje terasiere sunt 

prevăzuți la codul COR 8342. Întrucât nu s-a identificat postul de șofer sau operator 
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buldoexcavator, la COR 834201 s-a identificat postul de masinist la masini pentru 

terasamente (ifronist). Conducatorii de masini si utilaje terasiere conduc masini si utilaje 

folosite la excavarea, nivelarea si consolidarea pamantului sau a materialelor similare. Mașinistul 

la masini pentru terasamente se ocupa in principal cu efectuarea lucrarilor de sapare, incarcarea 

materialelor in mijloace de transport, efectuarea lucrarilor de curatare, nivelare si afanare a 

terenurilor, efectuarea lucrarilor de compactare, precum si intretinerea utilajelor pentru lucrari de 

terasamente. 

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 

2018 și nu s-a ocupat. Acest post a fost transformat în gradul profesional superior și a fost scos la 

concurs în luna iunie a.c. În urma raportului de audit realizat de către ADI Moldova în luna iunie 

a.c., s-a pus în vedere ca postul de achiziții publice să fie funcționabil și să fie scos la concurs.  

Postul de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului 

financiar-contabil a fost scos la concurs în luna iunie a.c. și nu a fost ocupat.  S-a făcut 

propunerea transformării într-un post cu studii superioare de specialitate în cadrul biroului taxe și 

impozite din cadrul Compartimentului financiar contabil.  

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 proiectul de hotărâre poate fi supus 

dezbaterii consiliului local. 

 

Secretarul comunei,  

Benchea Robert 


