
                                    ROMÂNIA
                           JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
   PROIECT

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, pentru anul 2012

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

-  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  Legii   nr.  188  din  8  decembrie  1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici, 
republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,

-   prevederile  Legii  nr.  53/2003 -  Codul  Muncii,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,

- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- adresa nr. 19835 din 18.11.2011 a Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa,
- adresa nr. 353489 din 11.11.2011 a D.G.S.P.B. din cadrul Ministerului Finanţelor Publice,
- adresa nr. 115079 din 02.12.2011 a  D.G.F.P. Ialomiţa,
- nota de fundamentare nr.2665 din 07.12.2011  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul  comun nr. 2664 din 07.12.2011 al compartimentelor de specialitate,
- raportul nr. 2666 din 07.12.2011 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, pentru anul 2012, 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,  pentru anul 2012, conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta.

Art.3  -  Primarul  şi  compartimentele  contabilitate  şi resursele   umane   vor  aduce  la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                   Primar,                  Avizat  pentru legalitate,
  ION MIHAI                                                                                      Secretar,

                                                                                                                    Praf Monica

Nr. 42
Iniţiată la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  07.12.2011                



                              ROMÂNIA
                       JUDEŢUL IALOMIŢA
               COMUNA  GHEORGHE DOJA
                      Nr. 2665 din 07.12.2011

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, pentru anul 2012

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 

Având în vedere: 
-  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  Legii   nr.  188  din  8  decembrie  1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici, 
republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,

-   prevederile  Legii  nr.  53/2003 -  Codul  Muncii,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,

- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- adresa nr. 19835 din 18.11.2011 a Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa,
- adresa nr. 353489 din 11.11.2011 a D.G.S.P.B. din cadrul Ministerului Finanţelor Publice,
- raportul  comun nr. 2664 din 07.12.2011 al compartimentelor  de specialitate,
Menţionăm că:

− populaţia comunei Gheorghe Doja  la data de 01.01.2011: 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  9 posturi – asistent social al persoanei cu handicap; sănătate 1  post - asistent medical  
comunitar; 

− posturile aferente serviciilor publice locale de poliţie comunitară 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 funcţiile publice;
− în ceea ce priveşte posturile în regim contractual, facem următoarele precizări: 

− se vor desfiinţa   2 posturi de execuţie,  astfel: 1 post vacant de  muncitor  calificat treaptă profesională 
IV în cadrul Serviciului de alimentare cu apă şi un post de paznic obştesc treaptă profesională II în  
cadrul compartimentului pază- pază obştească,  post ce s-a vacantat prin demisie în cursul anului 2011; 

− se vor menţine  cele 4 posturi de muncitori necalificaţi, ce au fost încadraţi conform Legii nr. 76/2002,  
cu modificările şi completările ulterioare; 

− în cursul anului 2011 au fost încadrate prin concurs 3 persoane, pe 3 posturi vacante, astfel: 1 post  
bibliotecar, în cadrul compartimentului Cultură şi 2 posturi  muncitor  calificat treapta profesională IV, 
în cadrul Serviciului de alimentare cu apă;

− pentru încadrarea în numărul maxim de persoanl, se vor desfiinţa cele două posturi de paznic, funcţie  
contractuală de execuţie, treaptă profesională II, de la Paza lac, din cadrul Compartimentului Pază.

− nu se menţin posturi vacante.
Concluzionez  faptul că ne   încadrăm  în dispoziţiile O.U.G. nr. 63/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare şi propun Consiliului local adoptarea unei hotărâri conform proiectului de hotărâre anexat.

Primarul comunei Gheorghe Doja,

ION MIHAI     



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr. 2664 din 07.12.2011

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, pentru anul 2012

Având în vedere: 
-  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  Legii   nr.  188  din  8  decembrie  1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici, 
republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,

-   prevederile  Legii  nr.  53/2003 -  Codul  Muncii,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,

- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- adresa nr. 19835 din 18.11.2011 a Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa,
- adresa nr. 353489 din 11.11.2011 a D.G.S.P.B. din cadrul Ministerului Finanţelor Publice,

Menţionăm că:
− populaţia comunei Gheorghe Doja  la data de 01.01.2011: 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  9 posturi – asistent social al persoanei cu handicap; sănătate 1  post - asistent medical  
comunitar; 

− posturile aferente serviciilor publice locale de poliţie comunitară 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 funcţiile publice;
− în ceea ce priveşte posturile în regim contractual, facem următoarele precizări: 

− se vor desfiinţa   2 posturi de execuţie,  astfel: 1 post vacant de  muncitor  calificat treaptă profesională 
IV în cadrul Serviciului de alimentare cu apă şi un post de paznic obştesc treaptă profesională II în  
cadrul compartimentului pază- pază obştească,  post ce s-a vacantat prin demisie în cursul anului 2011; 

− se vor menţine  cele 4 posturi de muncitori necalificaţi, ce au fost încadraţi conform Legii nr. 76/2002,  
cu modificările şi completările ulterioare; 

− în cursul anului 2011 au fost încadrate prin concurs 3 persoane, pe 3 posturi vacante, astfel: 1 post  
bibliotecar, în cadrul compartimentului Cultură şi 2 posturi  muncitor  calificat treapta profesională IV, 
în cadrul Serviciului de alimentare cu apă;

− pentru încadrarea în numărul maxim de persoanl, se vor desfiinţa cele două posturi de paznic, funcţie  
contractuală de execuţie, treaptă profesională II, de la Paza lac, din cadrul Compartimentului Pază.

− nu se menţin posturi vacante.
Concluzionez  faptul  că ne   încadrăm  în  dispoziţiile  O.U.G. nr.  63/2010,  cu modificările  şi  completările 

ulterioare şi consider 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- Contabilitate,                                                                Inspector- Resurse umane,
   Dorobanţu Gilica                                                                         Cîrstea Daniela Mihaela



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

                      Nr.2666  din  07.12.2011

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,

 pentru anul 2012

Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere: 

-  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  Legii   nr.  188  din  8  decembrie  1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici, 
republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,

-   prevederile  Legii  nr.  53/2003 -  Codul  Muncii,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,

- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- nota de fundamentare nr. 2665 DIN 07.12.2011  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul comun nr.  2664 din 07.12.2011  al compartimentelor  de specialitate,
- adresa nr. 19835 din 18.11.2011 a Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa,
- adresa nr. 353489 din 11.11.2011 a D.G.S.P.B. din cadrul Ministerului Finanţelor Publice,

     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 anul 2012.

Pentru care am încheiat prezentul.

 Comisia  juridică şi de disciplină,


