
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.39 /05.08.2019 

 

privind modificarea Organigramei și Statul de funcții a aparatului de specialitate a 

primarului comunei Dochia 

, Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de,        august  2019 

Analizând referatul de aprobare nr. 4680 din 05.08.2019 înaintat de Păduraru Constantin, 

primar al comunei Dochia, în calitate de inițiator cu privire la modificarea organigramei și statul 

de funcții a aparatului de specialitate: Raportul de specialitate nr.4625 din 01.08.2019 întocmit 

de inspector superior resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Dochia. 

          În baza –prevederilor partea VI- a , art. 407,art.546, ,art.610 și art.611din OUG nr 57/2019 

privind Codul administrativ 

                   - prevederilor art.XVI alin.(2)  din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003-privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 

în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;  

                  - prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice.  

           În temeiul art. 129 alin. (3) lit. ”c”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de 

Urgență nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ :  

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. (1) Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, ce 

cuprinde un număr total de 25 posturi (inclusiv postul de asistent medical comunitar), conform 

anexei nr.1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care: 

 

 

a) 2 posturi funcţii de demnitate publică 

b) 1 post de conducere specifică : Secretar general comuna Dochia 

 c) 1 post funcţie publică de conducere: şef birou contabilitate 

 d) 9 posturi funcţii publice de execuţie 

 e) 8 posturi funcţii publice contractuale  

 f) 3 posturi în cabinetul primarului și viceprimarului 

 

             (2) Postul contractual de asistent medical comunitar din cadrul Serviciului de asistenţă 

medicală comunitară Dochia este cuprins la capitolul    bugetar „Sănătate” şi nu intră în numărul 

maxim de posturi, prevăzut la art.III, alin.(1) din O.U.G. nr.63/2010- pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
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măsuri financiare.Cabinetul primarului și cabinetul viceprimarului sunt înființate conform art. 

546 lit. k) și lit. l) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

Art.2  Se aprobă modificarea statului de funcţii  pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Dochia, serviciilor şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local Dochia 

conform anexei nr.2,  anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

           

Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia, 

compartimentul resurse umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Dochia. 

 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, A.N.F.P. şi autorităţilor 

interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 

 

 

 

 

         Inițiator,                                                 Avizează  pentru legalitate,            

             Primar,                                                                                         Secretar, 

Păduraru Constantin                   Pascaru Vasile 
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Nr. 4680 din 05 .08.2019 

     

 

REFERAT DE APROBARE  

privind modificarea Organigramei și Statul de funcții a aparatului de specialitate a 

primarului comunei Dochia 

 

Ultima organigramă  aprobată de către Consiliul Local al comunei Dochia a fost cea în 

baza  H.C.L.  nr. 14 din 15 martie  2019. Aceasta cuprinde un număr de 23 posturi (inclusiv 

postul de asistent medical comunitar). 

Având  în vedere faptul că au intervenit modificări legislative respectiv OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ , se impun următoarele modificări: 

- denumirea compartimentului  Secretar se schimbă în compartiment  Secretar general  

conform  art. 611 din O.U.G. nr. 57/2019, 

-  postul vacant de   inspector asistent  din cadrul biroului de contabilitate financiară, taxe 

și impozite  a fost ocupat prin concurs,  

-  denumirea funcției contractuale de guard se trasformă în femeie de serviciu, 

- postul de asistent medical comunitar  intră  în structura compartimentului de asistență 

socială, autoritate tutelară și asistență medicală comunitară conform procesului-verbal de 

control nr. 22 /20.06.2019 al A.J.P.I.S. Neamț, 

- denumirea funcției de inspector urbanism și amenajarea teritoriului se transformă în 

funcția de conducere  specifică de arhitect-șef, 

-  postul de inspector achiziții  publice se schimbă în consilier achiziții publice conform art. 

610 din O.U.G. nr. 57/2019  și se transformă din gradul principal în grad debutant, 

-  în cabinetul primarului  se  înființează un post de consilier cu studii medii, care a fost 

ocupat, conform art. 544 - art. 546 din O.U.G. nr. 57/2019, 

-  se înființează cabinetul viceprimarului cu un post de consilier cu studii superioare, 

conform art. 544 - art. 546 din O.U.G. nr. 57/2019.  

 

Se  propune spre dezbatere  în vederea aprobării de către Consiliul Local al comunei Dochia, 

modificarea Organigramei și Statul de funcții a aparatului de specialitate a primarului comunei 

Dochia 

        

                                                                                                           Inițiator 

Primarul comunei Dochia 

              Păduraru Constantin 
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Nr.  4625   din  01.08.2019               

                                                                       APROB: 

                                                                                                           Primarul comunei Dochia, 

                                                                                                                 Păduraru Constantin 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  aprobarea  organigramei şi statului de funcţii  pentru  aparatul  de 

specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț 
 

 

        Ultima organigramă  aprobată de către Consiliul Local al comunei Dochia a 

fost cea în baza  H.C.L.  nr. 14 din 15 martie  2019. Aceasta cuprinde un număr de 

23 posturi (inclusiv postul de asistent medical comunitar). 

 

        Conform  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   situaţia posturilor 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia se prezintă 

astfel:  

        -  2 posturi funcții de demnitate publică – 2 ocupate – primar și viceprimar, 

        -  1 post funcţie publică de conducere specifică – 1 ocupat - secretar general 

al comunei, 

       -  1 post funcţie publică de conducere – 1 vacant –  șef birou contabilitate, 

       -  9 posturi  funcţii publice de execuţie – 8 ocupate și 1 vacant, 

       -  8  posturi funcţii publice contractuale -  6 ocupate și 2 vacante,   

        -  3 posturi în cabinetul primarului și viceprimarului – 1 ocupat și 2 vacante. 

 

        Numărul maxim de posturi aprobate conform  pct. 1 din anexa la  O.U.G. nr. 

63/2010  este de  22 de posturi (15 ocupate și 4 vacante). 

 

        Având  în vedere faptul că : 

- denumirea compartimentului  Secretar se schimbă în compartiment  Secretar 

general  conform  art. 611 din O.U.G. nr. 57/2019, 



-  postul vacant de   inspector asistent  din cadrul biroului de contabilitate 

financiară, taxe și impozite  a fost ocupat prin concurs,  

-  denumirea funcției contractuale de guard se trasformă în femeie de serviciu, 

- postul de asistent medical comunitar  intră  în structura compartimentului de 

asistență socială, autoritate tutelară și asistență medicală comunitară conform 

procesului-verbal de control nr. 22 /20.06.2019 al A.J.P.I.S. Neamț, 

- denumirea funcției de inspector urbanism și amenajarea teritoriului se 

transformă în funcția de conducere  specifică de arhitect-șef, 

-  postul de inspector achiziții  publice se schimbă în consilier achiziții publice 

conform art. 610 din O.U.G. nr. 57/2019  și se transformă din gradul 

principal în grad debutant, 

-  în cabinetul primarului  se  înființează un post de consilier cu studii medii, 

care a fost ocupat, conform art. 544 - art. 546 din O.U.G. nr. 57/2019, 

-  se înființează cabinetul viceprimarului cu un post de consilier cu studii 

superioare, conform art. 544 - art. 546 din O.U.G. nr. 57/2019.  

 

          Luînd în considerare  prevederile  art. 409 din  O.U.G.  nr. 57/2019 și Legea 

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

 

         Precizăm că sunt respectate cerințele impuse de prevederile art. XVI alin. 2 

din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările si completările ulterioare, 

 

         Ca urmare a celor menţionate supunem spre aprobare proiectul de hotărâre  

cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcţii pentru aparatul  de 

specialitate al primarului comunei Dochia, conform documentaţiei ataşate. 

 

 

 

Inspector delegat Resurse umane, 

Păduraru Cristina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


