
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4964 din 27.05.2019 

privind reînființarea 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 

 

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 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind reînființarea 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; 

Având în vedere cererea de reintegrare înregistrată cu nr. 4350/25.04.2019 înaintată de 

către domnul Cezar Viorel; 

Având în vedere prevederile HCL nr. 31 din 28.03.2019 privind aprobarea organigramei 

și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere Dispoziția nr. 141 din 22 mai 2019 privind  numirea doamnei Miclăuș 

Ancuța Petronela în funcția publică de execuție - consilier, clasa I, grad profesional debutant, în 

cadrul Compartimentului asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin (2), prevederile art 63 alin. (5) lit a) din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere raportul  compartimentului de resort înregistrat cu nr. ___ din _______; 

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 reînființarea postului contractual de referent, clasa III, cu studii medii 

în cadrul Compartimentului cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Oțeleni, județul Iași. 



ART.2  - 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.3 – 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.4  Secretarul comunei Oțeleni și Compartimentul financiar-contabil, vor  urmări 

ducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.5 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

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

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2019



 
INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 
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VICEPRIMAR 

URBANISM ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

1 CONSILIER 

ADMINISTRATIV ŞI 
GOSPODĂRIRE 

1 GUARD 

1 MUNCITOR 

1 IFRONIST 

1 SOFER 

ACHIZIŢII  PUBLICE 1 INSPECTOR 

SECRETAR 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

1 CONSILIER 

1 REFERENT 

STARE CIVILĂ 1 INSPECTOR 

PROTECŢIE CIVILĂ 1 ȘEF S.V.S.U. 

AGRICOL STATISTICĂ ŞI 
FOND FUNCIAR 

1 CONSILIER 

1 CONSILIER 

JURIDIC 1 CONSILIER JURIDIC 

COMPARTIMENT FINANCIAR 
CONTABIL 

3 REFERENŢI 

2  CONSILIERI 

AUDIT INTERN 1 AUDITOR 

BIBLIOTECA COMUNALĂ 
CĂMIN CULTURAL 

1 BIBLIOTECAR 

1 REFERENT 

CONSILIER PERSONAL 1 INSPECTOR 
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Treapta 
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grad 

Nivelul 

studiilor 

Observ

aţii 

  DEMNITARI             

1. GHERĂESCU 

FELICIAN MIHAI 

 primar            

2.  CEZAR IOSIF  viceprimar            

  COMPARTIMENT 

AUDIT 
            

1. VACANT     Auditor I principal S      

   SECRETARIAT             

1.  BENCHEA ROBERT     Secretar  I  S      

  COMPARTIMENT 

FINANCIAR 

CONTABIL 

            

1. CHELARU RALUCA 

MIHAELA 
    Referent  III asistent M      

2.  MAZDRAG MARIA-

SIMONA 
    Consilier I debutant S      

3. MANGHIUC  FLORIN     Referent III superior M      

4. FILIP ANCA  IONELA     Consilier I superior S      

5.  URSACHE 

LOREDANA 
    Referent III principal M      

  COMPARTIMENT 

URBANISM ŞI 

AMENAJAREA 

TERITORIULUI 

            

1. ALEXA ALINA     Consilier I superior S      

  COMPARTIMENT 

ADMINISTRATIV 

ŞI GISPODĂRIRE 

            

1. CONSTANTIN 

ROMEL 
         guard  G  

2. BALAŞCĂ IOSIF          Muncitor 

calificat 
IV G  

3. CÎRCU COSTEL          şofer II G  

4. IONESCU 

CONSTANTIN 
         Ifronist  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      

  CULTURĂ             

1. TIBA CARMENA          bibliotecar IA M  

2. VACANT          referent III M  

  CONSILIER 

PERSONAL 
            

1. VACANT          Inspector  IA S  

  COMPARTIMENT 

ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 

            

1. MICLĂUȘ ANCUȚA 

PETRONELA 
    consilier I debutant S      

2. TIBA MONICA     referent III principal M      

  COMPARTIMENT 

ACHIZIŢII 

PUBLICE 

             

1. VACANT     inspector 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 11 3 14 

Număr total de funcţii contractuale de conducere 0 0 0 

Număr total de funcţii contractuale de execuţie 6 2 8 

Numărul total de posturi din cadrul instituţiei/ autorităţii publice 20 5 25 

 

Inițiator, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

Gherăescu felician Mihai 

 

Oțeleni__________________ 
 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 4963 din 27.05.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind reînființarea 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 

 

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;  

Ultima modificare a organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Oțeleni a fost aprobată prin  HCL nr. 31 din 28.03.2019 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere cererea de reintegrare înregistrată cu nr. 4350/25.04.2019 înaintată de 

către domnul Cezar Viorel; 

Având în vedere Dispoziția nr. 141 din 22 mai 2019 privind  numirea doamnei Miclăuș 

Ancuța Petronela în funcția publică de execuție - consilier, clasa I, grad profesional debutant, în 

cadrul Compartimentului asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin (2), prevederile art 63 alin. (5) lit a) din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere 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, 

Având în vedere cele mai mai sus prezentate, solicit Consiliului Local Oțeleni aprobarea 

hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

mailto:primariaotelenioteleni@yahoo.ro


 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 4965 din 27.05.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind reînființarea 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 

 

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

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind reînființarea 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; 

Având în vedere cererea de reintegrare înregistrată cu nr. 4350/25.04.2019 înaintată de 

către domnul Cezar Viorel; 

Având în vedere Dispoziția nr. 141 din 22 mai 2019 privind  numirea doamnei Miclăuș 

Ancuța Petronela în funcția publică de execuție - consilier, clasa I, grad profesional debutant, în 

cadrul Compartimentului asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin (2), prevederile art 63 alin. (5) lit a) din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere 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, 

Consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma 

prezentată. 

 

Secretarul comunei, 

Benchea Robert 

mailto:primariaotelenioteleni@yahoo.ro

