ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA Nr. 43/2018

privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de functii pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Rebricea şi din cadrul instituţiilor subordonate
Consiliului local Rebricea, judeţul Vaslui
având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Rebricea, judetul Vaslui, în calitate de iniţiator,
din care reiese necesitatea aprobării organigramei, a numărului de posturi şi a statului de functii
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebricea şi din cadrul instituţiilor subordonate
Consiliului local Rebricea, judeţul Vaslui si raportul compartimentului de resort;
- AVIZUL Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 490404/06.08.2010, pentru
stabilirea structurii de functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Rebricea, judetul Vaslui si adresa nr. 27245/2013 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
în conformitate cu:
- prevederile art. 107 alin. (1) si alin. (2) si art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, republicata(r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. III alin. (8) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile Ordinului comun al MDRAP si MRF nr. 63/206/2014 privind revizuirea mediei
numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „ a “, alin. (3) lit. „b”, art. 45 alin. (1) şi art. 115
alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Organigrama, numărul de posturi bugetare, funcţiile de conducere si
funcţiile de execuţie pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei şi din
cadrul instituţiilor subordonate Consiliului local Rebricea, judeţul Vaslui, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă Statul de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului
comunei şi din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului local Rebricea, judeţul Vaslui, conform
anexei nr. 2.
Art.3. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local al comunei Rebricea
nr. 29/13.07.2018, se abrogă.
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Rebricea,
judeţul Vaslui.
Rebricea, 31 octombrie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ZAHARIA PETREA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p.Onu Alina-Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr. 43/31.10.2018

CONSILIUL LOCAL

13

1

PRIMAR

1

SERVICIU VOLUNTAR
SITUAŢII URGENŢĂ
1 Şef serviciu/3

2

SERVICIU CULTURĂ
1 referent, IA/5
1 bibliotecar, IA/4

1

1

SECRETAR
(vacant)
3
COMPARTIMENT

Agricultură, fond
funciar şi
registrulagricol

1 consilier, I/D
1 referent, III/S/5
1 referent, III/A/vac

2
COMPARTIMENT
RECL – PAPI, urbanism
si achiziții publice

1 Manager
(Referent), II/3
1 Administrator IT
(Referent), III, Vac

VICEPRIMAR
3

1

COMPARTIMENT

COMPARTIMENT

Stare civilă,
asistenţă socială şi
autoritate tutelară
1 inspector, I/S/5
1 referent, III/S/5
1 asistent medical
comunitar–studii S,
post contractual

Juridic

6
COMPARTIMENT

Buget, contabilitate,
impozite şi taxe
1 consilier I/S/5
1 consilier juridic, 1 inspector, I/A/5
I/P/Vac
1 referent, III/A/2
1 referent, III/S/5
1 referent, III/S/5
1 referent, III/S/vac

1
COMPARTIMENT

Audit

1 auditor I/S/Vac

1
CABINET
PRIMAR
1 consilier
personal primar
IA/2/Vac

4
COMPARTIMENT

Administrativ gospodaresc

1 şofer, II/Vac
1 şofer, I/5 microbuz scolar
1 guard/5
1 muncitor
necalificat

Anexa nr. 2
la Hotararea nr. /31.10.2018

STAT DE FUNCTII
Functia publica
NR. Numele, prenumele/VACANT,
CRT. temporar VACANT dupa caz

STRUCTURA

FUNCTIA DE
DEMNITATE
PUBLICA

Inalt
functionar
public

de conducere*

Functia contractuala

de executie

Gradul
Nivelul
Clasa
profesional studiilor

1

RADU VALERICA

Demnitar

Primar

2

MIHAILA NECULAI

Demnitar

Viceprimar

3

VACANT

4

VACANT

Compartiment Audit

Auditor

I

superior

S

5

CIOBANU ANDREICRISTINEL

Compartiment Agricultura, fond
funciar si registru agricol

Consilier

I

debutant

S

6

BURGHELEA
PARASCHIVA

Compartiment Agricultura, fond
funciar si registru agricol

Referent

III

superior

M

7

VACANT

Compartiment Agricultura, fond
funciar si registru agricol

Referent

III

asistent

M

8

BACIU VIOLETA-ELENA

Compartiment Buget, contabilitate,
impozite si taxe

Consilier

I

superior

S

9

DIACONU MARICICA

Compartiment Buget, contabilitate,
impozite si taxe

Inspector

I

asistent

S

10

BURGHELEA ANANARIA

Compartiment Buget, contabilitate,
impozite si taxe

Referent

III

asistent

M

11 CHIRILA VIORICA

Compartiment Buget, contabilitate,
impozite si taxe

Referent

III

superior

M

12 VACANT

Compartiment Buget, contabilitate,
impozite si taxe

Referent

III

superior

M

13 POPA CRISTIAN

Compartiment Buget, contabilitate,
impozite si taxe

Referent

III

superior

M

14 ONU ALINA ELENA

Compartiment Stare civilă, asistenţă
socială şi autoritate tutelară

Inspector

I

superior

S

Compartiment Stare civilă, asistenţă
socială şi autoritate tutelară

Referent

III

superior

M

Consilier juridic

I

asistent

S

15

COROI LUMINITALENUTA

16 VACANT

Secretar

Compartiment Juridic

S

de
conducere

de executie

Treapta
Nivelul
profesionala
studiilor
/grad

OBSERVATII

17

LUCHIAN LAURENTIU
NICOLAE

Compartiment RECL-PAPI, urbanism și
achiziții publice

-

Referent

II

M

Referent

III

M

18 VACANT

Compartiment RECL-PAPI

19 FARAMA MARINICA

Compartiment Administrativgospodaresc

Guard

G

Compartiment Administrativgospodaresc

Muncitor
necalificat

G

21 VACANT

Compartiment Administrativgospodaresc

Sofer

22 BACIU PETRU

Compartiment Administrativgospodaresc

20

CREANGA
GHEORGHITA-DOREL

Sofer

II
I

Sef Serviciu
Pompieri

23 CIUBOTARU ANDRIAN Serviciu Voluntar Situatii de Urgenta

M
M
M

24

AGHEORGHIESEI
MARIANA

Serviciu Cultura

Referent

IA

M

25

GAVRILUTA GEANINA
IRINA

Serviciu Cultura

Bibliotecar

IA

M

26 VACANT

Cabinet primar

Consilier primar

IA

S

27 LUCA DIANA

Compartiment Stare civilă, asistenţă
socială şi autoritate tutelară

Funcţia

Număr posturi

Asistent
medical
comunitar

Ocupate

Vacante

Total

Nr. total de demnitari

2

0

2

Nr. total de înalţi funcţionari publici

0

0

0

Nr. total de funcţii publice de conducere

0

1

1

Nr. total de funcţii publice de execuţie

9

4

13

Nr. total de funcţii contractuale de
conducere**

0

0

0

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie

7

3

10

18

8

26

26

5

31

Nr. total de posturi din cadrul
instituţiei/autorităţii publice
Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din
O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare ***
(26 asistenti personali si 1 asistent medical
comunitar)
** se vor avea în vedere toate formele
legale de angajare

S

Deservire
microbuz
scolar

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
SECRETAR

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0235/780051

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de
posturi şi a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Rebricea şi instituţiile subordonate Consiliului local Rebricea, judeţul
Vaslui
Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul comunei Rebricea are la bază prevederile art.
107 alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata(r2),
cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca „Autorităţile şi instituţiile publice au
obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în
oricare dintre următoarele situaţii: b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică
cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul
maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale
alocate.”
Pe baza activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 (r2) si ale art. 36 alin.
(3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, „consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului,
înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor
şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor
autonome de interes local.”
Ţinând seama de prevederile art. III alin. (1) – (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare si de adresa Institutiei Prefectului – Judetul
Vaslui, nr. 9974/2018, suntem obligaţi ca la nivelul unităţii administrativ-teritoriale să avem
prevăzute un număr maxim de 26 posturi, prezentate si detaliate in expunerea initiatorului, la care se
adauga 4 functii pentru politia locala, potrivit pct.3 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010, serviciu care,
momentan, nu este infiintat si un numar de 5 posturi, pe durata implementarii proiectelor finantate
din fonduri externe nerambursabile/post aderare, conform pct.4 din anexa la aceeasi ordonanta.
Având în vedere cele sus-prezentate, cu încadrarea în prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a“, alin.
(3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art. III alin. (1)-(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare si ale art. 107 alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicata(r2), cu modificarile si completarile ulterioare, supun
atentiei si aprobarii D-vs prezentul proiectul de hotărâre, în forma prezentată de initiator.
15 octombrie 2018
SECRETAR,
p.Onu Alina – Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de
posturi şi a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Rebricea şi instituţiile subordonate Consiliului local Rebricea, judeţul
Vaslui

Doamnelor şi domnilor consilieri,

Am initiat prezentul proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a numărului de
posturi şi a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Rebricea şi
instituţiile subordonate Consiliului local Rebricea, judeţul Vaslui, motivat de necesitatea actualizarii
posturilor din institutie.
Pe data de 31 august 2018 raportul de serviciu al doamnei Doroftei Ionela, numita pe

perioada nedeterminata, in functia publica de referent (fond funciar), grad profesional
asistent, a incetat prin acordul partilor.

Dupa cum stiti, postul de secretar este vacant, cu toate ca si anul acesta a fost scos de mai
multe ori la concurs, nu a fost ocupat, fie ca nu s-au inscris candidati, fie ca s-au prezentat dar nu au
obtinut punctajul pentru a fi declarati „admisi”, astfel ca am luat decizia ca postul de consilier juridic
sa fie trasformat si in cel mai scurt timp sa-l scoatem la concurs.In prezent, postul de consilier juridic
este functie publica, clasa I, grad profesional principal, iar conditia pentru participare la concurs este
sa aiba o vechime in munca in specialitatea studiilor de 5 ani. In conditiile date si faptul ca 5 ani este
si pentru postul de secretar, nu cred ca vor fi persoane interesate sa candideze pentru ocuparea
acestui post, de aceea consider oportun si necesar ca functia sa fie transformata la gradul profesional
„asistent”, deoarece vechimea in specialitatea studiilor este de 1 an.
Prin adresa Institutiei Prefectului – Judetul Vaslui, nr. 9974/2018, ni s-a comunicat numarul
maxim de posturi, in care avem obligativitatea sa ne incadram, cu respectarea prevederilor art. III din
O.U.G. nr. 63/2010.
Procedura de stabilire a numarului maxim de posturi, precum si datele folosite la
calcul sunt prevazute in Anexa nr.1 la ordonanta sus-amintita, iar comuna Rebricea figureaza cu un
numar maxim de 25 de posturi bugetare la care se adauga cel de sofer pentru deservirea
microbuzului scolar, infiintat în conformitate cu prevederile art. IV, pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor mãsuri financiare şi pentru modificarea unor acte
normative, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Hotararea Consiliului Local nr.
44/30.06.2015 si postul de asistent medical comunitar infiintat in conformitate cu prevederile art. 1
din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009.
Fata de numarul de posturi bugetare, care cuprinde toate functiile de conducere si functiile de
executie, precum si functiile de demnitate publica pe care le vom enumera in prezentul proiect de
1

hotarare, mentionez ca prin adresa sus-mentionata, avem aprobat un numar de 4 functii pentru
politia locala, potrivit pct.3 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010, serviciu care, momentan, nu este
infiintat si un numar de 5 posturi adaugate pe durata implementarii proiectelor finantate din fonduri
externe nerambursabile potrivit pct. 4 din anexa la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010.
Având în vedere cele prezentate, cu încadrarea în prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a“, alin. (3)
lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. III alin. (1) - (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare si ale art. art. 107 alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 188/1999
privind Statutul functionarilor publici, republicata(r2), cu modificarile si completarile ulterioare, vă
solicit să aprobaţi proiectul de hotărâre, în forma prezentată.

15 octombrie 2018

P R I M A R,

Ing. Radu Valerică

2

