
 

   

PROIECT 
Nr. 1781/14.04.2021                                                                                                                                

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. _____ 

pentru înființarea cabinetului primarului și pentru aprobarea numărului de personal, 

organigramei şi a statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Iveşti şi din cadrul serviciilor publice subordonate  consiliului 

local al comunei Iveşti 

 

 Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Iveşti cu privire 

la proiectul de hotărâre, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi 

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Iveşti ; 

 In conformitate cu : 

 - prevederile art.158. art.544, alin.(1), lit.”h”, art. 546, lit.”k” și art. 547 din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

 - prevederile pct. IV, lit.”b” din capitolul II, al literei ”A”  din cadrul anexei nr.8 a 

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

modificprile și compeltările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. ”a” și alin. (3), litera „c”, art. 139 

alin (1) și a prevederilor art. 196, alin.(1), lit. „a” din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

             Consiliul Local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui ; 

    

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.  Se aprobă înființarea cabinetului primarului comunei Ivești, județul 

Vaslui. 

 Art.2.  Se aprobă desființarea funcției contractuale de consilier (contabil),   din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ivești.. 

Art.3. Se aprobă organigrama şi numărul de personal din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Iveşti şi din cadrul serviciilor publice subordonate 

consiliului local al comunei Iveşti, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta. 
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Art.4. Se aprobă statul de functii al personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Iveşti şi din cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local 

al comunei Iveşti, conform anexei nr.2. care face parte integrantă din prezenta. 

Art.5. Personalul din cadrul cabinetului primarului va fi salarizat corespunzător 

funcției contractuale de consilier, gradul IA, prevăzut la punctul II - salarii de bază 

pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Ivești, din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 6/30.01.2020 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ivești și pentru personalul din 

cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local al comunei Ivești, județul 

Vaslui. 

 Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.05.2021. Pe aceeași data 

se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 pentru transformarea funcției 

publice de secretar al comunei Ivești și pentru aprobarea numărului de personal, 

organigramei şi a statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Iveşti şi din cadrul serviciilor publice subordonate  consiliului 

local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui 

Art.7. Secretarul general al comunei Ivești va publica prezenta hotărâre pe site-

ul www.comunaivesti.ro și o va comunica domnului primar al comunei Ivești și  

Instituției Prefectului-județul Vaslui. 

 

                                       IVEŞTI, ____aprilie 2021 

 

 
             INIŢIATOR – PRIMAR, 

              NISTOR DUMITRACHE 
   

 

 
    AVIZEZ FAVORABIL, 

                                                                                                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI IVEŞTI 

                                                                                                                                                                                                  BEJAN MIRCEA 
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Cabinet 

primar - 1 

funcție

Biblioteca 

comunală                 

1 funcţie

S E C R E T A R

Compartiment - 

urbanism şi amenajarea 

teritoriului                             

1 funcţie

Compartiment 

administrativ 

gospodăresc                           

5 funcţii

Compartiment - stare 

civilă,autoritate tutelară 

şi asistenţă socială             

2 funcţii

Serviciul voluntar 

pentru situaţii de 

urgenţă                                       

1 funcţie

VICEPRIMAR

ROMÂNIA

JUDEŢUL VASLUI

şi numărul de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Iveşti şi pentru serviciile publice subordonate consiliului local 

al comunei Iveşti

P R I M A R

CONSILIUL LOCAL

Cămin cultural                                   

1 funcţie

CONSILIUL LOCAL

Compartiment - buget, 

contabilitate,        

impozite şi taxe                       

3 funcţii

INIȚIATOR - PRIMAR                                                                                                                          AVIZEZ PENTRU LEGALITATE,

NISTOR DUMITRACHE                                                                                                                      SECRETAR GENERAL- BEJAN MIRCEA

Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. _______/2021

Compartiment - 

agricultură, fond funciar, 

registrul agricol                    

2 funcţii

O R G A N I G R A M A

Centru de asistență copii 

după programul școlar - 

2 funcții

COMUNA IVEŞTI

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inalt 

funcţio

nar 

de 

conducere

de 

execuţie

de 

conduce

re

de execuţie

1
PRIMAR

2 VICEPRIMAR

3   CONSILIER   I A S

4
SECRETAR 

GENERAL I II     S

5 consilier I Principal S

6 consilier I Superior S

7 referent III Superior M

8 consilier I Superior S

9 consilier I Superior S

10 referent III Superior M

11
Asistent medical 

comunitar II PL

12 Referent III Principal M

13
Guard I M/G

14 Şofer II M/G

15

Muncitor 

calificat pentru  

sistemul  de 

alimentare cu 

apă IV M/G

16

Muncitor 

calificat (fochist 

c.t.) IV M/G

17 Șofer microbuz
II M/G

18 Bibliotecar I S

19

Consilier 

(coordonator 

centru) II S

20 Ingrijitor M/G

21 Consilier II S

22
Şef serviciu 

voluntar M

Ocupate Vacante Total
2 0 2

0 0 0

1 0 1

6 1 7

0 0 0

5 7 12

14 8 22

1 1 2

CABINET PRIMARVACANT

STAT DE FUNCŢII 

NECULA DANIELA

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Iveşti şi pentru serviciile publice subordonate consiliului local

MUCENICA ILEANA

INIȚIATOR - PRIMAR                                                                                                                          AVIZEZ PENTRU LEGALITATE,
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DEMNITARI

SECRETAR GENERAL

Funcţia contractuală

NISTOR 

DUMITRACHE

BICHER MARIN

BEJAN MIRCEA

VACANT

Nr.total de posturi din cadrul instituţiei/autorităţii 
Nr. total de posturi potrivit art.III alin.(2) din OUG nr. 63/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare.

Funcţia / Nr. posturi

Nr. total funcţii publice de conducere

NISTOR DUMITRACHE                                                                                                                      SECRETAR GENERAL- BEJAN MIRCEA

ROMÂNIA

JUDEŢUL VASLUI

COMUNA IVEŞTI

CONSILIUL LOCAL

STRUCTURA

FUNCTIE DE 

DEMNITATE 

PUBLICĂ

C
la

sa

Cămin cultural

Numele, 

prenumele 

/Vacant/Tempora

r vacant, după caz

Anexa nr.2

la Hotărârea nr. _______ / _______________

VACANT

Nr.crt.

Compartiment - agricultură, 

fond funciar, registrul 

agricol

Nr. total funcţii publice de execuţie

Nr. total funcţii contractuale de conducere

Nr. toal funcţii contractuale de execuţie

Nr. total demnitari

Funcţia publică

Nr.total de înalţi funcţionari publici

Compartiment -urbanism şi 

amenajarea teritoriului

Serviciu voluntar pentru 

situaţii de urgenţă

Compartiment - 

administrativ gospodăresc

Biblioteca comunală

VACANT

CAZAN MARIANA

VACANT

VIŞAN DUMITRU

GÎFU LIDIA

PANĂ CERNAT

Centru de asistență copii 

după programul școlar

PRISECARU TINEL

BEJAN MARIA

VIȘAN COSTEL

DRĂGHICI 

GHEORGHE

IVAN NELA

VACANT

VACANT

Compartiment  - buget, 

contabilitate, impozite şi 

taxe

Compartiment - stare civilă, 

autoritate tutelară şi 

asistenţă socială

VACANT

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
          Nr. 1781/14.04.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru înființarea cabinetului primarului și pentru aprobarea 
numărului de personal, organigramei şi a statului de funcţii al personalului din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Iveşti şi din cadrul serviciilor publice 
subordonate  consiliului local al comunei Iveşti 
 
  

Potrivit prevederilor art. 158 și ale prevederilor art. 546, lit.”h” din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, primarul are dreptul de organiza un cabinet al primarului cu un număr de 

maxim 2 posturi. 

Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului se va face conform 

prevederilor capitolului II, pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia 

publică locală, lit.”b”, din cadrul literei ”A” a anexei nr.8 a Legii nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice care prevede că ”salariile de bază 

stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor, 

de la administraţia publică locală, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la 

cabinetul primarului comunei, …..”. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de 

bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Ivești și pentru personalul din cadrul serviciilor 

publice subordonate consiliului local al comunei Ivești, județul Vaslui, pentru un 

consilier, gradul IA, cu studii superioare, s-a stabilit un salariu lunar de 4030 lei la 

gradația zero. 

În conformitate cu prevederile art. 548 din Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, numirea şi eliberarea personalului din cadrul cabinetului se 

face la propunerea primarului. Consilierul din cadrul cabinetului primarului îşi 

desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată 

determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului primarului. Atribuțiile 

consilierului din cadrul cabinetului primarului sunt stabilete de către primar.  

Pentru a ne încadra în numărul maxim de 22 posturi stabilit potrivit prevederilor 

Ordonanței de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
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financiare, vă propun să fiți de acord cu desființarea postului contractual de consilier 

(contabil), gradul IA. Precizez faptul că în perioada ianuarie-martie 2021 s-a desfășurat 

concursul pentru ocuparea funcției publice de consilier (contabil), clasa I, gradul 

profesional superior, la care s-au înscris trei candidați iar la proba scrisă s-au prezentat 

doar doi candidați.  În urma desfășurării probelor de concurs a fost declarată admisă 

doamna Mucenica Ileana, care se va prezenta la post începând cu data de 15.04.2021. 

Procedura de desfășurare a concursului și rezultatele pentru fiecare probă a 

concursului au fost publicate, în termenele prevăzute de lege, pe site-ul 

www.comunaivesti.ro . 

La nivelul  primăriei comunei Ivești, după adoptarea proiectului de hotărâre, 

vom avea un număr de 22 de posturi din care :  

- 2 (două) posturi pentru demnitari (primar și viceprimar), 

- 1(una) funcție publică de conducere (secretar general),  

- 7 funcții publice de execuție  din care 6 funcții ocupate ( consilier – agent 

agricol, consilier-fond funciar, consilier-operator rol, consilier-contabil, referent-

asistență socială și referent – agent fiscal) și o funcție vacantă (technician urbanism) și  

- 12 funcții contractuale din care 5 funcții ocupate ( bibliotecar, șef serviciu 

voluntar,  pentru situații de urgență, șofer, îngirjitor și asistent medical comunitar  și 7 

funcției vacante ( consilier la cabinetul primarului, guard, fochist, muncitor pentru 

sistemul de alimentare cu apă, șofer microbuz, coordinator centru pentru copii, 

consilier cămin cultural) . 

În anexa nr. 1 – organigrama- sunt prezentate compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate a primarului, numărul de funcții pe fiecare compartiment și 

subordonarea acestora iar în anexa nr. 2 – statul de funcții- sunt nominalizate 

persoanele care ocupă funcțiile de demnitate publică, funcții publice și cele 

contractuale, cernințele ocupării postulurilor și posturile vacante. 

Vă propun să fiţi de acord cu proiectul de hotărâre pentru înființarea cabinetului 

primarului și pentru aprobarea numărului de personal, organigramei şi a statului de 

funcţii al personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Iveşti şi din 

cadrul serviciilor publice subordonate  consiliului local al comunei Iveşti, judeţul 

Vaslui, în forma prezentată. 

 

aprilie 2021 

 

 

                                                            PRIMAR, 
                                                            NISTOR DUMITRACHE 
 

    

 

 

 

 



   

 
 SECRETAR  GENERAL 

R A P O R T   
la proiectul de hotărâre pentru înființarea cabinetului primarului și pentru aprobarea 
numărului de personal, organigramei şi a statului de funcţii al personalului din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Iveşti şi din cadrul serviciilor publice subordonate  
consiliului local al comunei Iveşti 
   

Potrivit prevederilor art. 136, alin.(3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ, compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului  comunei Iveşti, a primit adresa nr. 1797/15.04.2021 prin care    

i-a fost transmis proiectul de hotărâre pentru înființarea cabinetului primarului și 

pentru aprobarea numărului de personal, organigramei şi a statului de funcţii al 

personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Iveşti şi din cadrul 

serviciilor publice subordonate  consiliului local al comunei Iveşti, în vederea analizării 

și întocmirii raportului de specialitate. 

În conformitate cu art. 158 și art. 546, lit.”h” din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

primarul are dreptul de organiza un cabinet al primarului cu un număr de maxim 2 

posturi. 

Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului se va face conform 

prevederilor capitolului II, pct. IV - Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia 

publică locală, lit.”b”, din cadrul literei ”A” a anexei nr.8 a Legii nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice care prevede că ”salariile de bază 

stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor, 

de la administraţia publică locală, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la 

cabinetul primarului comunei, …..”. La stabilirea salariului lunar al consilierului 

primarului se va avea în vedere și Hotărârea Consiliului Local nr. 6/30.01.2020 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ivești și pentru personalul din 

cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local al comunei Ivești, județul Vaslui. 

             Ca urmare a analizării proiectului de hotărâre, compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului emite prezentul raport  și propune ca 

proiectul de hotărâre să fie adoptat în forma prezentată de inițiator. 

       15.04.2021 

SECRETAR GENERAL, 
BEJAN MIRCEA 
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