
                                    ROMÂNIA
                           JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
   

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii

 ale  aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere: 

- prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) şi  art. 4 din O.U.G. nr. 77 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri
privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la in-
stituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

- prevederile pct. 1 din anexa la  O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 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;

- prevederile art.2  pct.39 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;

- avizul nr. 24649/12.07.2013 al A.N.F.P. Bucureşti;
Examinând:

- adresa nr. 1317/05.07.2013 a Primăriei comunei Gheorghe Doja, de solicitare a avizului privind funcţiile
publice, înregistrată la A.N.F.P. Bucureşti cu nr. 24649/12.07.2013;

- nota de fundamentare nr. 1296 din 02.07.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 1295 din 02.07.2013   al compartimentului de specialitate,
- raportul nr. 1297 din 02.07.2013   al comisiei juridice şi de disciplină;

În temeiul  art. 36  alin. (2) litera a)  şi alin. (3) litera b),  art. 45, alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş  T E:

Art.1  -  Se  aprobă   structura  organizatorică   a  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.2 - Se aprobă  statul de funcţii al  aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.3 - Primarul şi  compartimentul   resurse  umane   vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

                   Preşedinte,                        Contrasemnează pentru legalitate
      Praf Mihaela                                                                                  Secretar,

                                                                                                                     Praf Monica

Nr. 30
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi,   25.07.2013          

                              ROMÂNIA
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
               COMUNA  GHEORGHE DOJA
                      Nr. 1296 din 02.07.2013  



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
 privind necesitatea şi oportunitatea adoptării hotărârii pentru  aprobarea  structurii organizatorice şi a statului de

funcţii ale  aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

Având în vedere: 
- prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) şi  art. 4 din O.U.G. nr. 77 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri

privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la in-
stituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

- prevederile pct. 1 din anexa la  O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 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;

- prevederile art.2  pct.39 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;

Examinând:
- raportul  nr. 1295 din 02.07.2013  al compartimentului  de specialitate,

Menţionăm că:
 populaţia comunei Gheorghe Doja: 2740;
 numărul maxim de posturi potrivit pct. 1 din anexa la  O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 2010,  cu modificările şi

completările ulterioare: 22  ;
 numărul de posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor din  anexa la O.U.G. nr.

63 din 30 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare: 0;
 numărul de posturi pentru implementarea  proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit pct.

4 din anexa la O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare: 0;
 posturile  salarizate  din  capitolele  de  cheltuieli  bugetare  prevăzute  de  art.  III  alin.  2  din  OUG  63/2010:

asistenţă socială 5 posturi – asistent personal  al persoanei cu handicap; sănătate 1  post - asistent medical
comunitar; 

 posturile aferente serviciilor publice locale de poliţie locală şi evidenţa persoanelor: 0;
 de la primirea ultimului aviz din partea A.N.F.P. Bucureşti, cu nr.  488660 din 21.07.2010,  nu au intervenit

modificări  în ceea ce priveşte numărul funcţiilor publice;
 nr. posturi ocupate: 27 (21 plus 1 asistent medical comunitar şi 5 asistenţi personali);
 nr.  posturi  vacante:  1  post  guard,  post  care  nu  are  atribuţii  unice  şi  care  nu  se  încadrează  în  excepţiile

prevăzute de O.U.G. nr. 77/2013. 

Conform O.U.G. nr. 77 din 26 iunie 2013, situaţia posturilor se prezintă astfel:
ANEXA

Denumire instituţie:Primăria comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
Tip instituţie: Instituţie publică locală  cf. art. 2 pct.39 din Legea nr. 273/2006
Cod fiscal: 4365115

Nr.
crt

Date rezultate în urma avizării conform prevederilor O.U.G. nr. 77/2013

1 Număr de funcţii publice ocupate1 9
2 Număr de funcţii publice vacante2 0

1



3 NUMĂR TOTAL DE FUNCŢII PUBLICE (1+2) 9
4 Număr de posturi personal contractual ocupate/alte categorii de personal3 18
5 Număr posturi personal contractual vacante/alte categorii de personal4 0
6 NUMĂR TOTAL DE POSTURI PERSONAL CONTRACTUAL /ALTE CATEGORII DE 

PERSONAL 5(4+5)
18

7 NUMĂR TOTAL DE POSTURI (3+6) 27
8 Număr de funcţii publice vacante desfiinţate 0
9 Număr de funcţii publice ocupate desfiinţate 0

10 Număr de posturi personal contractual/alte categorii de personal vacante desfiinţate6 1
11 Număr de posturi personal contractual/alte categorii de personal ocupate desfiinţate7 0
12 Număr de funcţii publice de conducere 1
13 Număr de posturi personal contractual de conducere/alte categorii de posturi de conducere8 2
14 NUMĂR TOTAL DE POSTURI DE CONDUCERE (12+13)9 3
15 Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. a)         0
16 Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. b)         0
17 Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. c)         0
18 Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. d)         0
19 Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. e)         0
20 Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. f)         0
21 Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. g)         0
22 Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. h)         0
23 Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. i)         0
24 Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. j)         0
25 Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. k)         0
26 Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. l)         0
27 Posturi vacante exceptate conform art.1, alin. (2), lit. m)         0
28 Număr total de posturi exceptate conform prevederilor art. 1, alin. (2) din O.U.G. nr. 77/201310 0
29 Posturi/funcţii publice de conducere exceptate de la calculul normei de 12 %11 3

OBSERVAŢII: Sunt incluse funcţiile de demnitate public (primar şi viceprimar) secretarul UAT, 1 
post ocupat de asistentul medical comunitar şi 5 posturi de asistent personal ocupate 

În acest sens, propun Consiliului local adoptarea unei hotărâri pentru  aprobarea  structurii organizatorice şi a
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita,  conform
anexelor  1 si 2 ale proiectului de hotărâre.

Primarul comunei Gheorghe Doja,

ION MIHAI

                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr. 1295 din 02.07.2013   

RAPORT
privind necesitatea  şi oportunitatea adoptării unei hotărâri pentru

aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii
 ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita
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Având în vedere: 
- prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) şi  art. 4 din O.U.G. nr. 77 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri

privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la in-
stituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

- prevederile pct. 1 din anexa la  O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 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;

- prevederile art.2  pct.39 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;

Menţionăm că:
 populaţia comunei Gheorghe Doja: 2740;
 numărul maxim de posturi  potrivit pct. 1 din anexa la  O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 2010,  cu modificările şi

completările ulterioare: 22;
 numărul de posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor din  anexa la O.U.G. nr.

63 din 30 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare: 0;
 numărul de posturi pentru implementarea  proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile potrivit pct.

4 din anexa la O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare: 0;
 posturile salarizate din capitolele de cheltuieli bugetare prevăzute de art. III alin. 2 din OUG 63/2010: asistenţă

socială 5 posturi – asistent personal  al persoanei cu handicap; sănătate 1  post - asistent medical comunitar; 
 posturile aferente serviciilor publice locale de poliţie locală şi evidenţa persoanelor: 0;
 de la primirea ultimului aviz din partea A.N.F.P. Bucureşti, cu nr.  488660 din 21.07.2010,  nu au intervenit

modificări  în ceea ce priveşte numărul funcţiilor publice;
 nr. posturi ocupate: 27 (21 plus 1 asistent medical comunitar şi 5 asistenţi personali);
 nr.  posturi  vacante:  1  post  guard,  post  care  nu  are  atribuţii  unice  şi  care  nu  se  încadrează  în  excepţiile

prevăzute de O.U.G. 77/2013.
Considerăm că în aplicarea prevederilor legale, este necesar şi oportun adoptarea unei hotărâri pentru  aprobarea

structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja,
judetul Ialomita, conform anexelor  1 si 2 ale proiectului de hotărâre.

Pentru care am încheiat prezentul.

  Inspector- Resurse umane,
   Cîrstea Daniela Mihaela

                                 JUDEŢUL IALOMIŢA
     CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                           Comisia juridică şi de disciplină,

                      Nr. 1297 din 02.07.2013   

RAPORT
pentru avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre  privind

aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii
 ale  aparatului de specialitate al primarului  comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa



Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere: 

- prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) şi  art. 4 din O.U.G. nr. 77 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea
unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi
reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coor-
donarea Guvernului ori a ministerelor;

-  prevederile  pct.  1  din anexa la   O.U.G.  nr.  63 din 30 iunie  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;

- prevederile art.2  pct.39 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând:
- nota de fundamentare nr. 1296 din 02.07.2013     întocmită de primarul comunei Gheorghe

Doja,
- raportul nr.   1295 din 02.07.2013    al compartimentului  de specialitate,

     Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de hotărâre  privind aprobarea
structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale  aparatului de specialitate al primarului  comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.

 Comisia  juridică şi de disciplină,

DENUMIREA AUTORITĂŢII / INSTITUŢIEI PUBLICE SOLICITANTE
COMUNA GHEORGHE DOJA
JUDEŢUL IALOMIŢA
ADRESĂ: Comuna GHEORGHE DOJA Judeţul IALOMIŢA, strada Grădiniţei, nr. 15
www.gheorghedojail.ro
TELEFON: 0243262502
FAX: 0243262502
e- mail: primaria_gh_doja@yahoo.com
Nr.  1317 din 05.07.2013

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Domnului Preşedinte EUGEN COIFAN

Domnule Preşedinte,

Având în vedere:

- prevederile art. 107 şi 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2),

cu modificările şi completările ulterioare, 



- prevederile art. XVI alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) şi  art. 4 din O.U.G. nr. 77 din 26 iunie 2013 pentru stabilirea unor

măsuri  privind  asigurarea  funcţionalităţii  administraţiei  publice  locale,  a  numărului  de  posturi  şi  reducerea

cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a

ministerelor;

- prevederile  pct. 1 din anexa la   O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 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;

- prevederile art.2  pct.39 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modi-

ficările şi completările ulterioare;

   Vă adresăm rugămintea de a acorda avizul privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul aparatului

de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Anexăm prezentei adrese următoarele documente, în dublu exemplar:

 proiect de hotărâre şi nota de fundamentare  a proiectului de hotărâre întocmită de primarul comunei

precum  şi raportul  compartimentului de specialitate;

 organigramă;

  stat de funcţii.

Primarul comunei Gheorghe Doja,

ION MIHAI


