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PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdăneşti
Potrivit dispozițiilor art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată, ale art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2)
din Codul Civil;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 129 alin. 1 şi alin. 2 lit.a, alin. 3 lit.c, din Codul administrativ, aprobat prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare;
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;
avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 11500/2013 pentru
stabilirea structurii de funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Bogdăneşti;
prevederile din Anexa nr.3 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
Ţinând seama de Hotărârea Consiliului local nr. 69/06.11.2020 privind
aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal,
modificată şi completată prin Hotărârea nr. 5/21.01.2021, Raportul final al
examenului de promovare în grad, înregistrat cu numărul 3585/01.09.2021;
În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
Consiliul local al comunei Bogdăneşti, judeţul Vaslui, adoptă prezenta
hotărâre.
Art.1. Se aprobă transformarea funcţiei publice de inspector clasa I grad
principal, compartiment Asistenţă socială şi resurse umane – Id Post 179501 în
funcţia publică de inspector, clasa I, grad superior, ca urmare a susţinerii
examenului de promovare în grad profesional.
Art.2. Se aprobă desfiinţarea funcţiei contractuale de execuţie de inspector
1A, vacantă, compartiment Agricultură şi Urbanism.
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Art.3. Se aprobă înfiinţarea funcţiei contractuale de execuţie de referent de
specialitate, grad debutant, compartiment Asistenţă socială şi resurse umane.
Art.4. Se aprobă organigrama şi numărul de personal pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Bogdăneşti, conform anexei nr. 1 la prezenta
hotărâre.
Art.5. Se aprobă statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Bogdăneşti, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei și Prefectului județului
Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și
pe pagina de internet https://www.primariabogdanesti.ro .

Bogdăneşti, 01.09.2021

Primar,
Ion Dorobanţu

Avizează ,
Secretar general al comunei,
Gheorghiţă-Laurenţiu Stângă
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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei
şi a numarului de personal

Conform prevederilor Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prin Hotărârea Consiliului local nr. 69/2020 a fost aprobată organigrama, statul de funcţii şi
numărul de personal.
Prin Hotărârea Consiliului local nr. 5/21.01.2021 au fost aduse modificări şi
completări.
Prin prezentul Proiect propun modificarea organigramei, şi a statului de funcţii, fără
modificări asupra numărului de posturi:
- transformarea funcţiei publice de inspector clasa I grad principal, compartiment Asistenţă
socială şi resurse umane – Id Post 179501 în funcţia publică de inspector, clasa I, grad
superior, ca urmare a susţinerii examenului de promovare în grad profesional a doamnei
Vasluianu Andreea-Mariana din data de 1.09.2021;
- desfiinţarea funcţiei contractuale de execuţie de inspector 1A, vacantă, compartiment
Agricultură şi Urbanism şi înfiinţarea funcţiei contractuale de execuţie de referent de
specialitate, grad debutant, compartiment Asistenţă socială şi resurse umane, motivat de
faptul că sunt necesare măsuri concrete pentru funcţionarea corespunzătoare a
segmentului de asistenţă socială;
Reamintesc faptul că în perioada 16 – 17.06.2021 s-a desfăşurat un control tematic al
Agenţiei judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vaslui; printre alte măsuri concrete, care
au fost duse la îndeplinire ori sunt în curs de soluţionare, este necesară şi acoperirea sferei de
atribuţii destul de numeroase din sfera asistenţei sociale, ţinând cont şi de numărul de
beneficiari sociali, pe toate segmentele: susţinerea familiei, ajutoare de încălzire, , persoane
cu dizabilităţi, ajutor social, etc., iar conform HG nr. 797/2017 – art. 11 structura orientativă
de personal cuprinde 3 posturi : 1 persoană responsabilă cu beneficiile sociale, 1 persoană
responsabilă cu serviciile sociale şi 1 persoană responsabilă cu asistenţa medicală comunitară.
În consecinţă, vă rog să supuneţi analizei şi adoptării prezentului proiect de hotărâre.

Primar,
Dorobanţu Ion
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SECRETAR GENERAL
RAPORT
cu privire la Proiectul de hotarare pentru aprobarea organigramei
si a numarului de personal

În temeiul prevederilor Codului administrative,
Secretarul general al comunei, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificării organigramei şi a statului de personal, iniţiat de către d-l primar ,
Faţă de propunerile:

- transformarea funcţiei publice de inspector clasa I grad principal, compartiment
Asistenţă socială şi resurse umane – Id Post 179501 în funcţia publică de inspector, clasa I,
grad superior, ca urmare a susţinerii examenului de promovare în grad profesional a
doamnei Vasluianu Andreea-Mariana din data de 1.09.2021;
- desfiinţarea funcţiei contractuale de execuţie de inspector 1A, vacantă, compartiment
Agricultură şi Urbanism şi înfiinţarea funcţiei contractuale de execuţie de referent de
specialitate, grad debutant, compartiment Asistenţă socială şi resurse umane, motivat de
faptul că sunt necesare măsuri concrete pentru funcţionarea corespunzătoare a
segmentului de asistenţă socială;
constat că proiectul îndeplineşte condiţiile de de legalitate prevăzute de legislatia în
vigoare, motiv pentru care:
AVIZEZ FAVORABIL
proiectul de hotărâre

Sunt de acord şi supun spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în
proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.

Secretar general,
Stângă Gheorghiţă-Laurenţiu
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Comisia nr. 1
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii
şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor
RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr.
57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local, analizând :
- proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei, a numărului de posturi şi
a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Bogdăneşti, iniţiat de către d-l primar Dorobanţu Ion, constată că proiectul a fost redactat
conform normelor legale în vigoare, îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi de legalitate
prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea legislaţiei în materie, fiind necesar

pentru buna funcționare a administrației publice locale drept pentru care se va propune
emitere aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate în
proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
08.09.2021
Preşedinte,
Secretar,
Codreanu Ionel
Membri:

Mâţă Ioan
Cernat Viorel
Focşa Ionel

Puf Ioan
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HOTĂRÂRE nr. 56/2021
pentru modificarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdăneşti
Potrivit dispozițiilor art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată, ale art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2)
din Codul Civil;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 129 alin. 1 şi alin. 2 lit.a, alin. 3 lit.c, din Codul administrativ, aprobat prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare;
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;
avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 11500/2013 pentru
stabilirea structurii de funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Bogdăneşti;
prevederile din Anexa nr.3 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
Ţinând seama de Hotărârea Consiliului local nr. 69/06.11.2020 privind
aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal,
modificată şi completată prin Hotărârea nr. 5/21.01.2021, Raportul final al
examenului de promovare în grad, înregistrat cu numărul 3585/01.09.2021;
În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
Consiliul local al comunei Bogdăneşti, judeţul Vaslui, adoptă prezenta
hotărâre.
Art.1. Se aprobă transformarea funcţiei publice de inspector clasa I grad
principal, compartiment Asistenţă socială şi resurse umane – Id Post 179501 în
funcţia publică de inspector, clasa I, grad superior, ca urmare a susţinerii
examenului de promovare în grad profesional.
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Art.2. Se aprobă desfiinţarea funcţiei contractuale de execuţie de inspector
1A, vacantă, compartiment Agricultură şi Urbanism.
Art.3. Se aprobă înfiinţarea funcţiei contractuale de execuţie de referent de
specialitate, grad debutant, compartiment Asistenţă socială şi resurse umane.
Art.4. Se aprobă organigrama şi numărul de personal pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Bogdăneşti, conform anexei nr. 1 la prezenta
hotărâre.
Art.5. Se aprobă statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Bogdăneşti, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei și Prefectului județului
Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și
pe pagina de internet https://www.primariabogdanesti.ro .

Bogdăneşti, 09.09.2021

Preşedinte de şedinţă,
Mihai-Emil Anton

Contrasemnează ,
Secretar general al comunei,
Gheorghiţă-Laurenţiu Stângă

Comuna Bogdăneşti – Consiliul local

Anexa nr. 1 la HCL nr. 56/2021

ORGANIGRAMĂ
ADMINISTRATOR PUBLIC: 1

CONSILIUL LOCAL

PRIMAR
CONSILIER PRIMAR: 2

Serviciul voluntar pentru
situaţii de urgenţă: 1 – Şef
SVSU

VICEPRIMAR
Compartiment
Contabilitate: 4

SECRETAR GENERAL AL
COMUNEI

Compartiment
Agricultură şi
Urbanism: 3
1 – inspector, grad
PRINCIPAL
1 – inspector, grad
PRINCIPAL
1 – inspector, grad
PRINCIPAL

Compartiment
Asistenţă Socială
şi Resurse
Umane: 3
1 – inspector, grad
SUPERIOR
1
–
asistent
medical
comunitar
1 – referent de
specialitate,
DEBUTANT

1 – consilier, grad
SUPERIOR
1 – consilier, grad
SUPERIOR
1 – inspector, grad
PRINCIPAL
1 – referent, grad
SUPERIOR

Compartiment
Achiziţii publice,
Investiţii şi
Relaţii cu
publicul: 1
1
–
consilier
achiziţii publice,
grad ASISTENT

Compartiment
Poliţie locală: 3
1 – poliţist local,
grad
PRINCIPAL
2 – paznici

Compartiment
Cultură: 1
1 – bibliotecar

Preşedinte de şedinţă,
Mihai-Emil Anton

Compartiment

Centru de
îngrijire de zi
Stejarul: 5
1 – asistent
social
2 – educatori
1 – bucătar
1 - îngrijitor

Compartiment
administrativ: 5
1 – guard
1 – muncitor
calificat, tr. I
1 – şofer
2 – muncitori
calificaţi, tr. IV
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Numele şi prenumele

Funcţie de
demnitate
publică

Funcţia publică
de
execuţie/n
de conducere
ivel de
salarizare

Clasa

STRUCTURA/
Nr.crt

STAT DE FUNCŢII

DEMNITARI
1
2

DOROBANŢU ION
BÎRSAN
CONSTANTIN

primar
viceprimar
ADMINISTRATOR PUBLIC

3

vacant
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

4

STÂNGĂ
GHEORGHIŢĂLAURENŢIU

secretar general
al comunei
COMPARTIMENT CONTABILITATE

5

BLĂNARU GABRIEL

consilier

I

6

PUIU RODICA

consilier

I

7

CIOCAN DOINAIONELA

inspector

I

8

vacant

referent

III

COMPARTIMENT AGRICULTURĂ ŞI URBANISM
9

FRUNZĂ VALERIUDANIEL

inspector

I

10

ARISTOTEL OANAGABRIELA

inspector

I

11

APUR VASILE

inspector

I

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI RESURSE UM

12

VASLUIANU
ANDREEAMARIANA

13

BARAN CAMELIA

14

vacant

inspector

I

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE, INVESTIŢII ŞI RELAŢII C
15

RUSCĂ NICOLETAMARCELA

consilier
achiziţii
publice

I

COMPARTIMENT CONSILIER PRIMAR
16
17

CHIRVASE IOAN
STÂNGĂ COSTICĂ
COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ

18

GIUȘCĂ COSTICĂ
COMPARTIMENT CULTURĂ

19

GIUŞCĂ
CONSTANŢA

20

vacant

21

STANGA ALIN
DANIEL

22

BOTU MILUTA

COMPARTIMENT POLIŢIE LOCALĂ
poliţist
III
local

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
23

CIOBANU MIHAELA

24

HERCIU MARICEL

25

FERARU ILIE

26

CIOBANU PANAINTE

27

GIUSCA VALENTIN

COMPARTIMENT CENTRU DE ÎNGRIJIRE DE ZI STEJARUL PENTRU COPII AF

28

vacant

29

FURCOI ALINADANIELA

30

vacant

31

BÎRSAN
LĂCRĂMIOARA

32

HERCIU CRISTINA

Anexa nr. 2 la HCL nr. 56/2021

administrator
public

Observatii/I
d Post

Nivelul
studiilor
superioare

de
de
condu- execuţi
cere
e

Treapta
profesional
a

Funcţia
Nivelul
studiilor

Gradul
profesional

T DE FUNCŢII

superioare

AL COMUNEI
179495

SUPERIOR

SUPERIOR

PRINCIPAL

SUPERIOR

superi superioar superi superioar
oare
e
oare
e

ONTABILITATE
422938

179497

179498

179499

PRINCIPAL

PRINCIPAL

superi superioar
oare
e

PRINCIPAL

superioare

LTURĂ ŞI URBANISM

CIALĂ ŞI RESURSE UMANE

179496

422937

179500

superioar
e

post liceale
superioare

asistent
medical
comunita
r
referent
de
specialita
te

PRINCIPAL

179501

DEBUTANT

SUPERIOR

ASISTENT

superioare

VESTIŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
422939

SILIER PRIMAR
consilier
consilier

IA
IA

medii
medii

referent

II

medii

bibliotec
ar

II

post
liceale

AŢII DE URGENŢĂ
CULTURĂ

LIŢIE LOCALĂ
PRINCIPAL

medii

422558
paznic

II

medii

paznic

II

generale

guard

II

medii

muncitor
calificat
I

I

medii

şofer I

II

medii

muncitor
calificat

IV

generale

muncitor
calificat

IV

generale

MINISTRATIV

RUL PENTRU COPII AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC

asistent
social

superioare

educator

medii

educator

medii

bucătar

medii

îngrijitor

generale

