
                                R O M Â N I A
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

PROIECT
HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcţii publice 
din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 

Consiliul  Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile art. 107 alin. (2) lit. b)  din Legea privind Statutul funcţionarilor publici nr.

188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere:
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  5 din 21.01.2015

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  12  din  01.02.2016
privind  transformarea  unei  funcţii  publice  din  cadrul   aparatului  de  specialitate  al  primarului
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa; 

Examinând:
-  expunere de motive nr.    750 din 07.03.2016 întocmită de primarul  comunei Gheorghe

Doja;
- raportul nr. 749 din 07.03.2016 al compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr.  751 din 07.03.2016 al comisiei  juridice şi de disciplină;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 44, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1)

lit.  b)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – Se aprobă transformarea unei funcţii publice vacante a Compartimentului „Protecţie
civilă  şi  cadastru” din cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,
judeţul Ialomiţa, astfel:   funcţia publică vacantă de  Referent, clasa III,  grad profesional Asistent,
se transformă în funcţia publică vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional Debutant.

Art.2  – (1)  Prezenta este adoptată cu respectarea art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare.

(2) Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Compartimentul resurse
umane   din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul
Ialomiţa.

Art.3  - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe
Doja, compartimentului resurse umane, ANFP Bucureşti şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa
şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe
Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro.

                                    Primar,
                     ION MIHAI

                                                                                                   Avizat  pentru legalitate
                                                                                 Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                                   PRAF MONICA  
                              
Nr. 14
Iniţiată  la Gheorghe  Doja
Astăzi, 07.03.2016

http://www.gheorghedojail.ro/


                          ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
                 Nr. 750 din 07.03.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri pentru 

transformarea unei funcţii publice 
din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

În conformitate cu:
- prevederile art. 107 alin. (2) lit. b)  din Legea privind Statutul funcţionarilor publici

nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere:
-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  nr.  5  din

21.01.2015   privind  aprobarea  organigramei  şi  a  statului  de  funcţii  ale  Aparatului  de
specialitate al Primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  12  din
01.02.2016 privind transformarea unei funcţii publice din cadrul  aparatului de specialitate
al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa; 

Examinând:
-  raportul  nr.  749  din  07.03.2016 al  compartimentului  resurse  umane  din  cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja;
Consider necesar şi oportun adoptarea unei hotărâri conform proiectului de hotărâre

anexat, în sensul aprobării transformării unei funcţii publice vacante din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, astfel:   funcţia publică
vacantă de  Referent,  clasa III,   grad profesional  Asistent,  din cadrul  Compartimentului
„Protecţie  civilă  şi  cadastru”,   în  funcţia  publică  vacantă  de  Inspector,  clasa  I,  grad
profesional Debutant, astfel încât, pe deo parte, să se poată acorda o şansă şi persoanelor
care nu au mai avut un loc de muncă dar au absolvit studii superioare, iar pe de altă parte,
activitatea  la  nivelul  autorităţii  publice  locale  să  se  desfăşoare  fără  sincope,  la  timp  şi
eficient.

Primar al comunei Gheorghe Doja,
ION MIHAI



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
            Nr. 749 din 07.03.2016

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea  iniţierii  unui proiect de hotărâre pentru

transformarea unei funcţii publice 
din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

În conformitate cu:
- prevederile art. 107 alin. (2) lit. b)  din Legea privind Statutul funcţionarilor publici

nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând:

-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  nr.  5  din
21.01.2015   privind  aprobarea  organigramei  şi  a  statului  de  funcţii  ale  Aparatului  de
specialitate al Primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  12  din
01.02.2016 privind transformarea unei funcţii publice din cadrul  aparatului de specialitate
al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa; 

Întrucât începând cu data de 23.11.2015, a devenit vacantă funcţia publică de execuţie
de  Inspector,  clasa  I,  grad  profesional  principal,  în  urma  demisiei  domnului  Trifănescu
Dănuţ,  din  cadrul  compartimentului  “Situaţii  de  urgenţă  şi  cadastru”,  s-a  procedat  la
modificarea Anexei 1 la  Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 35 din
30.09.2015  privind  aprobarea  Planului  de  ocupare  a  funcţiilor  publice  pe  anul  2016.
Necesitatea ocupării cât mai urgente a postului vacant, pentru eficientizarea şi optimizarea
activităţii de cadastru şi protecţie civilă, în contextul în care pentru ocuparea postului de
inspector, clasa I, grad profesional principal, se impunea ca şi condiţie specifică o vechime
minimă de 5 ani  în specialitatea studiilor superioare necesare ocupării postului în cauză,
condiţie  care  cu  greu ar  putea fi  îndeplinită,  a  determinat  iniţial,  transformarea  funcţiei
publice  în  referent,  clasa  III,  grad  profesional  asistent,  conform  H.C.L.  nr.  12  din
01.02.2016,  declanşându-se procedura  de  recrutare  prin  transfer  la  cerere în  vederea
ocupării acestui post. Nici în urma acestui demers al nostru, nu au fost înregistrate cereri. 

În prezent, pentru a încerca recrutarea unui funcţionar public debutant pe acest post,
dar având în vedere şi considerentul salarial, ştiut fiind faptul că salariile la nivel local nu
sunt foarte mari,  considerăm ca fiind potrivită transformarea postului vacant care este în
prezent referent, clasa III, grad profesional asistent, în Inspector, clasa I, grad profesional
debutant, urmând a se declanşa, procedura recrutării printr-un  concurs, organizat conform
legii.

Consider necesar si oportun iniţierea unui proiect de hotărâre pentru adoptarea
unei hotărâri pentru  transformarea unei funcţii publice  din cadrul  aparatului de specialitate
al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  în sensul  aprobării transformării
unei  funcţii  publice  vacante  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei
Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, astfel:   funcţia publică vacantă de  Referent, clasa III,
grad profesional Asistent,  din cadrul Compartimentului „Protecţie civilă şi cadastru”,  în
funcţia publică vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional Debutant.

Pentru care am încheiat prezentul.

                            Inspector,
                                                                      Cîrstea Daniela-Mihaela



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

                  Nr.  751 din 07.03.2016

RAPORT
pentru avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre  privind

transformarea unei funcţii publice 
din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia juridică,
În conformitate cu:
- prevederile art. 107 alin. (2) lit. b)  din Legea privind Statutul funcţionarilor publici

nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere:
-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  nr.  5  din

21.01.2015   privind  aprobarea  organigramei  şi  a  statului  de  funcţii  ale  Aparatului  de
specialitate al Primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

-  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  12  din
01.02.2016 privind transformarea unei funcţii publice din cadrul  aparatului de specialitate
al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa; 

Examinând:
-   expunere  de  motive  nr.     750  din  07.03.2016 întocmită  de  primarul   comunei

Gheorghe Doja;
-  raportul  nr.  749  din  07.03.2016 al  compartimentului  resurse  umane  din  cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja;
- proiectul de hotarare prezentat de catre primarul comunei Gheorghe Doja;

       Propunem,  ca  în  temeiul   Legii  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,
republicată,  modificată  şi  completată,  să  se  adopte  hotărârea   prin  care  să  se  aprobe
transformarea  unei  funcţii  publice   din  cadrul   aparatului  de  specialitate  al  primarului
comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform proiectului prezentat, proiect  pe care îl
avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  fără a formula amendamente.

Pentru care am încheiat prezentul.

 Comisia  juridică şi de disciplină,


