
                                              

                                                                       
                                                           

 

 

                                              

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

  Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: www.primariatechirghiol.ro 

 

 

PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei şi a ştatului de funcţii pentru aparatul de  

specialitate al Primarului oraşului Techirghiol 

  
Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința extraordinară din data de 

24.02.2020  

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

–Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.1,2,3,  

 Având în vedere: 

− Prevederile art. 405, 502, 507 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, 

− O.U.G. nr.  63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

− prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, modificata, 

− Adresa nr. 5708/07.05.2019 a Institutiei Prefectului-Judetul Constanta  prin care s-a 

comunicat   numarul maxim de  posturi pentru U.A.T. Techirghiol, 

Văzând prevederile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

În temeiul prevederilor art. 139, alin.(1), si art. 196 alin.(1), lit. din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 - Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Techirghiol, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică hotărâre prin afişaj, o va comunica 

persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 
 

Înregistrat cu nr. ……… / …………………  

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

                                                                                                 VIZAT, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL 

                                                                                                    DR.JR. NICULINA PAROSANU 
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COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Nr. 2767/18.02.2020                                                                                 VIZAT, 

                                                                                                                PRIMAR, 

                                                                                             SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al U.A.T. 

Oras Techirghiol  

                                                                                 

 

 TEMEIUL DE FAPT:    

- Adresa nr. 5708/07.05.2019 a Institutiei Prefectului-Judetul Constanta  prin care s-a comunicat   

numarul maxim de  posturi pentru U.A.T. Techirghiol, respectiv 117 : 

ADRESA  PREFECTURII  ORGANIGRAMA   

Nr. maxim de posturi potrivit 

pct 1din anexa OUG nr. 

63/2010 

 

69 

Nr. maxim de posturi potrivit pct 1din 

anexa OUG nr. 63/2010 conform 

organigramei 

68 

Posturi pentru serviciul public 

comunitar local de evidenta 

persoanelor potrivit pct. 2 din 

anexa la OUG nr. 63/2010 

3 Posturi pentru serviciul public 

comunitar local de evidenta 

persoanelor potrivit pct. 2 din anexa 

la OUG nr. 63/2010 conform 

organigramei 

3 

Posturi pentru politia 

comunitara si paza obiectivelor 

de interes judetean potrivit pct. 

3 din anexa la OUG nr. 63/2010 

8 Posturi pentru politia comunitara si 

paza obiectivelor de interes judetean 

potrivit pct. 3 din anexa la OUG nr. 

63/2010 conform organigramei 

8 

Posturi adaugate pentru 

implementare proiecte finantate 

din fonduri externe 

nerambursabile potrivit pct. 4 

din anexa la OUG nr. 63/2010 

10 Posturi adaugate pentru implementare 

proiecte finantate din fonduri externe 

nerambursabile potrivit pct. 4 din 

anexa la OUG nr. 63/2010 conform 

organigramei 

8 

Posturi adaugate pentru soferi 

microbuze scolare potrivit pct. 

5 din anexa la OUG nr. 63/2010 

1 Posturi adaugate pentru soferi 

microbuze scolare potrivit pct. 5 din 

anexa la OUG nr. 63/2010 conform 

organigramei 

1 

Posturi adaugate pentru 

indicatori de rezultat/indicatori 

de sustenabilitate 

postimplementare potrivit pct. 6 

din anexa la OUG nr. 63/2010 

26 Posturi adaugate pentru indicatori de 

rezultat/indicatori de sustenabilitate 

postimplementare potrivit pct. 6 din 

anexa la OUG nr. 63/2010 conform 

organigramei 

26 

Total posturi 117 Total posturi conform organigramei 114 

  Directia de asistenta sociala    4 
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(numarul maxim de posturi cf alin. 2 

art. III OUG nr. 63/2010 nu se aplica 

capitolului bugetar ,, asigurari si 

asistenta sociala” 

           Asistenti personali  40 

 

-Referatul nr. 2570/14.02.2020 de aprobare a modificarii organigramei si a statului de functii al 

UAT  Oras Techirghiol, elaborat de dl. Primar Soceanu Iulian-Constantin ; 

-  potrivit O.U.G. nr.  63/2010, ,, Art. III. - (1) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege, la 

stabilirea numarului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al 

consiliului judetean, precum si din institutiile publice locale infiintate prin hotarari ale autoritatilor 

deliberative, autoritatile administratiei publice locale se incadreaza in numarul maxim de posturi 

determinat potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. 

(2) Numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) nu se aplica si capitolului bugetar «Invatamant» 

finantat din bugetele locale, precum si capitolelor bugetare «Sanatate», «Asigurari si asistenta 

sociala» si «Servicii publice de interes local sau judetean, specializate, cu personalitate juridica, 

infiintate si organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz, prin 

hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective», asa cum 

sunt definite la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 

51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sursa de finantare.’’ 

- Functiile contractuale nu au prerogative de putere publica, potrivit dispozitiilor art. 382 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- se propune modificare organigramei prin diminuarea numarului de posturi  al asistentilor 

personali  conform Legii nr. 448/2006, de la 65 la 40, numarul de persoane incadrate pe acest 

posturi fiind mai mic decat numarul de posturi estimat de 40. Pentru posturile diminuate ca umare 

a acestei propuneri se asigura in bugetul de venituri si cheltuieli sumele necesare pentru plata  

indemnizatiei lunare.   

Conform legislatiei in vigoare "Finantarea drepturilor asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, 

acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea 
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adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale." - 

OUG 2/2017. 

 

 TEMEIUL DE DREPT : 

 - prevederile  Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, modificata : 

,,Art. 40. - (1) Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: 

   a)sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;’’ 

 

-prevederile OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ: 

In conformitate cu Articolul 405 - Stabilirea structurii de posturi – „ Structura de posturi se 

stabileste pe baza activitatilor prevazute la art. 370 alin. (1)-(3), precum si prin raportare la 

activitatile desfasurate de categoriile de personal prevazute la art. 382.,, 

  

 -prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, modificata . 

 

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE, REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE, 

CONCLUZII SI PROPUNERI : 

Avand in vedere documentele mai sus mentionate, nevoile actuale si viitoare a realizarii 

sarcinilor de serviciu in conditii optime, de eficientizare, cu un personal calificat, propun : 

A. PENTRU FUNCTIILE PUBLICE :  

Nu este cazul. 

B. PENTRU FUNCTIILE  CONTRACTUALE :  

- diminuarea numarului de posturi de asistenti persoanli la 65 la 40. 

 

Va rog sa  aprobati modificarea  organigramei si a statului de functii al UAT ORAS 

TECHIRGHIOL, anexate la prezentul. 

 

AVIZAT 

SEF SERVICIU VENITURI, 

CONTABILITATE 

AVIZAT 

SECRETAR GENERAL ORAS 

AVIZAT 

SEF SERVICIU APL 

INTOCMIT 

COMPARTIMENT 

RESURSE UMANE 

 

VĂLEANU VIOREL 

 

DR.JR.PAROȘANU NICULINA 

 

AXÂN MIOARA 

Inspector  

Grigore Nicolae 

 

 

 

   

 

 

 


