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PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii pentru aparatul de  

specialitate al Primarului oraşului Techirghiol 

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

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 organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Techirghiol, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 - 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. 
 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de …. voturi pentru, … voturi împotrivă… abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie . 

  

 Techirghiol, astăzi – ............ 

 Nr. ..... 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 

 

 

                                                                                                 VIZAT, 

                                                                                                         SECRETAR GENERAL 

                                                                                                    DR.JR. NICULINA PAROSANU 
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Nr..................... din .............................. 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei  

şi a ştatului de funcţii al aparatului de specialitate  

al primarului oraşului Techirghiol 

 

 

 

Având în vedere 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, organigrama 

se prezinta astfel : 

 

Nr. maxim de posturi potrivit pct 1din anexa OUG nr. 63/2010  

69 

Posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor 

potrivit pct. 2 din anexa la OUG nr. 63/2010 

 

3 

Posturi pentru politia comunitara si paza obiectivelor de interes judetean 

potrivit pct. 3 din anexa la OUG nr. 63/2010 

 

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 soferi microbuze scolare potrivit pct. 5 din anexa la 

OUG nr. 63/2010 

 

1 

Posturi adaugate pentru indicatori de rezultat/indicatori de sustenabilitate 

postimplementare potrivit pct. 6 din anexa la OUG nr. 63/2010 

 

26 

Total posturi 117 

 

Prin acest proiect propun modificarea organigramei prin reorganizarea posturilor, respectiv 

desfiinţarea/înfiinţarea posturi vacante. 

 

 

 

PRIMAR, 

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU 
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COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

Nr. 6336/19.03.2021      

 

                                                                                  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  

Nr. maxim de posturi potrivit pct 1din anexa OUG nr. 63/2010  

69 

Posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor 

potrivit pct. 2 din anexa la OUG nr. 63/2010 

3 

Posturi pentru politia comunitara si paza obiectivelor de interes judetean 

potrivit pct. 3 din anexa la OUG nr. 63/2010 

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 soferi microbuze scolare potrivit pct. 5 din anexa la 

OUG nr. 63/2010 

1 

Posturi adaugate pentru indicatori de rezultat/indicatori de sustenabilitate 

postimplementare potrivit pct. 6 din anexa la OUG nr. 63/2010 

26 

Total posturi 117 

 

 

- Referatul 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 
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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; 

 

 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.,, 

  

 

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 : 

 

Modificări Organigramă  

Prin prezentul se propune : 

1. Desfiintarea a patru posturi vacante, respectiv : 

doc:1060005102/32
doc:1060005102/32
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- 1 post vacant – inspector de specialitate, personal contractual, din cadrul 

Compartimentului Administrativ, Botanic – Gradina si Sera; 

- 1 post vacant – muncitor necalificat, personal contractual, din cadrul Compartimentului 

reparatii si intretinere Gradina Botanica; 

- 1 post vacant – consilier superior achizitii publice, functie publica, din cadrul 

Compartimentului Achizitii Publice; 

- 1 post vacant - inspector de specialitate, personal contractual, din cadrul 

Compartimentului Relații cu publicul, Arhivă; 

 

2. Înființarea unor posturi și structuri noi, precum și mutarea personalului cu tot cu posturi, 

dupa cum urmeaza: 

Se înfiinteaza in subordinea Secretarului General al Orașului: Serviciul Juridic, Achizitii 

Publice, Strategii si Proiecte de dezvoltare cu urmatoarea structura: 

- Compartiment juridic; 

- Compartiment achizitii publice; 

- Compartiment Strategii si Proiecte de dezvoltare; 

- Compartiment Implementare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile.  

In cadrul serviciului nou infiintat se creeaza: 

- un post vacant de Sef Serviciu Juridic, Achizitii Publice, Strategii si Proiecte de 

dezvoltare – functie publică; 

In cadrul celorlalte compartimente din cadrul serviciului nou creat, se vor realiza 

urmatoarele modificări: 

- Compartiment juridic – 1 post de consilier juridic – functie publica (Consilier juridic 

Chirea Lenuta), prin mutarea cu tot cu post a persoanei incadrate din Serviciul 

Administratie publica locala și 1 post vacant nou creat de inspector superior – functie 

publica; 

- Compartiment achizitii publice – 3 posturi, din care 2 ocupate si 1 post temporar vacant, 

prin mutarea cu tot cu posturi a persoanelor incadrare din subordinea directa a 

Primarului; 

- Compartiment Strategii si Proiecte de dezvoltare – 2 posturi ocupate, prin mutarea cu 

tot cu posturi a persoanelor incadrate din cadrul Compartimentului Relatii cu publicul, 
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Arhiva – 1 post – functie publica (Inspector Palamariu Cristina Mariana)  si 1 post – 

functie publica (Inspector Regep Melissa) ; 

- Compartiment Implementare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile – 8 

posturi – personal contractual, prin mutarea compartimentului cu tot cu posturi din 

subordinea directa a Secretarului General al Orasului Techirghiol. 

 

Se înființează în subordinea Serviciului Administratie publica locala: 

- Compartimentul Fond Locativ cu un post vacant de inspector asistent – funcție publică; 

- Compartiment Arhivă – Prelucrarea si pastrarea documentelor - 2 posturi, din care 1 post 

prin mutarea cu tot cu post a persoanei incadrate din cadrul Compartimentului Relatii cu publicul, 

Arhiva – 1 post – functie publica (Inspector Omer Apize) și 1 post vacant nou creat de inspector 

superior – functie publica. 

 

Se înființează în subordinea directă a Primarului, functia contractuala de conducere de  

Administrator Public. 

Se infiinteaza functia publica de inspector principal in cadrul Compartimentului 

Urbanism din structura Arhitectului Șef. 

Se modifică funcția publică de referent, clasa III din cadrul Compartimentului Servicii 

sociale, evidenta si plata beneficii de asistenta sociala si monitorizarea asistentilor personali din 

subordinea Direcției de Asistență Socială în funcția publică de inspector superior.   

Se modifică funcția contractuala de muncitor calificat din cadrul Formației Intretinere 

Parc de recreere amenajare mal lac  în funcția contractuala de muncitor necalificat.   

In cadrul Formatiei Intretinere parc de recreere – amenajare mal se creeaza 2 posturi de 

muncitor necalificat.  

Se propune modificarea denumirii unor compartimente, dupa cum urmeaza: 

- Compartimentul Relatii cu publicul, Arhiva se modifica și va avea denumirea de 

Compartiment Relații cu publicul – Info cetățeni; 

- Compartimentul Resurse umane se modifica și va avea denumirea de Compartiment 

Resurse umane, Control intern managerial; 

Notă: 
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Propunerea de modificare a organigramei s-a făcut inclusiv prin eliminarea de pe aceasta 

a „Clubului Sportiv Orasenesc de drept public Sparta”, acesta având propuse si aprobate 

organigrama si stat de functii, care potrivit O.U.G. nr.  63/2010 nu se incadreaza in numarul 

maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului, astfel: 

,, 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.’’ 

 

Modificări Stat de functii: 

 

A. PENTRU FUNCTIILE PUBLICE: 

- Dispozitia nr.70/22.01.2020 privind suspendarea activitatii din initiativa functionarului 

public Mălai Nicoleta ; 

- Dispozitia nr.115/17.02.2020 privind completarea Dispozitiei nr.70/22.01.2020 privind 

suspendarea activitatii din initiativa functionarului public Mălai Nicoleta Elena ; 

- Dispozitia nr.140/26.02.2020 privind promovarea domnului Mitrea Mihai in functia 

publica de conducere de Sef Birou Taxe, Impozite si Executare Silita din cadrul 

compartimentului Contabilitate, Venituri ; 

- Dispozitia nr.254/10.03.2020 privind transformarea functiei publice vacante de inspector 

clasa I, grad profesional superior in inspector clasa I, grad profesional asistent din cadrul 

compartimentului Resurse Umane ; 

doc:1060005102/32
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- Dispozitia nr.311/30.04.2020 privind promovarea doamnei Logofatu Indiran, in functia 

publica de conducere de Director Executiv, grad II in cadrul Directiei de Asistenta Sociala ; 

- Dispozitia nr.330/08.05.2020 privind incetarea raportului de serviciu a doamnei Guta 

Florica, referent, clasa III, gradatia 5 din cadrul compartimentului Servicii sociale, evidenta 

si plata beneficii de asistenta sociala si monitorizarea asistentilor personali al Directiei de 

Asistenta Sociala ; 

- Dispozitia nr.336/15.05.2020 privind incetarea raportului de serviciu al domnului Curcan 

Eugen, inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5 din cadrul compartimentului 

Situatii de Urgenta ; 

- Dispozitia nr.335/15.05.2020 privind numirea doamnei Benicovschi Nessrin-Elisa in 

functia publica de executie de inspector clasa I, grad profesional asistent in cadrul 

compartimentului Resurse Umane ; 

- Dispozitia nr.338/15.05.2020 privind transformarea functiei publice de executie vacanta 

de inspector clasa I, grad profesional superior in inspector clasa I, grad profesional asistent 

din cadrul Biroului Taxe, Impozite si Executare Silita ; 

- Dispozitia nr.341/20.05.2020 privind numirea doamnei Murtaza Gildan in functia publica 

de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradatia 2 in cadrul 

compartimentului Servicii Sociale, Evidenta si Plata Beneficiar de Asistenta Sociala si 

Monitorizarea Asistentilor Personali din cadrul Directie de Asistenta Sociala ; 

- Dispozitia nr.372/11.06.2020 privind numirea domnului Apostol Dorel in functia publica 

de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 3 in cadrul 

compartimentului Situatii de Urgenta ; 

- Dispozitia nr.371/05.06.2020 privind trecerea domnului Geampalia Andrei-Eugen politist 

local, clasa I, gradul profesional debutant, gradatia 2 din cadrul Serviciului Politia Locala, 

la gradul profesional asistent, gradatia 2 ; 

- Dispozitia nr.409/20.07.2020 privind mutarea definitiva a doamnei Regep Elis inspector, 

clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Contabilitate si Buget in 

cadrul Biroului taxe, Impozite si Executare Silita ; 

- Dispozitia nr.460/01.09.2020 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al 

functionarului public Agi-Acai Enel ; 
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- Dispozitia nr.459/31.08.2020 privind trecerea doamnei Musa Emel avand functia publica 

de inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradatia 1 in cadrul compartimentului 

Registru Agricol, la gradul profesional asistent, gradatia 1 ; 

- Dispozitia nr.514/13.10.2020 privind transformarea functiei publice vacante de inspector 

clasa I, grad profesional asistent in inspector clasa I, grad profesional superior din cadrul 

Serviciului Venituri/Contabilitate, compartimentul Contabilitate si Buget; 

- Dispozitia nr.617/17.12.2020 privind promovarea doamnei Maxim Ionica in functia 

publica de executie de politist local, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului 

Politia Locala. 

 

B. PENTRU FUNCTIILE CONTRACTUALE :  

 

- Dispozitia nr.528/23.12.2019 privind incetarea contractului individual de munca al 

domnului Palamariu Dumitru, muncitor calificat, treapta profesionala I, gradatia 5 din 

cadrul Formatiei Intretinere Miniparc Acvatic si Terenuri de Sport ; 

- Dispozitia nr.269/27.03.2020 privind angajarea doamnei Niculescu Ana-Maria in functia 

de inspector debutant, gradatia 0, in cadrul Formatiei de Intretinere a Domeniului Public, 

Protectia Mediului si Parc Auto ; 

- Dispozitia nr.267/27.03.2020 privind angajarea doamnei Ciausu Maria in functia de 

ingrijitor, gradatia 0, in cadrul Formatiei Intretinere Parc de Recreere-Amenajare Mal Lac ; 

- Dispozitia nr.268/27.03.2020 privind angajarea doamnei Manole Liliana in functia de 

ingrijitor, gradatia 0, in cadrul Formatiei Intretinere Parc de Recreere-Amenajare Mal Lac ; 

- Dispozitia nr.299/16.04.2020 privind incetarea contractului individual de munca al 

domnului Raducan Florin, muncitor necalificat, grad profesional treapta I, gradatia 0 in 

cadrul Formatiei IDPP, Protectia Mediului, Parc Auto ; 

- Dispozitia nr.340/15.05.2020 privind incetarea contractului individual de munca al 

domnului Ciausu Gheorghe, muncitor necalificat din cadrul Formatiei Intretinerea 

Domeniului Public si Privat, Protectia Mediului Parca Auto ; 

- Dispozitia nr.457/28.08.2020 privind promovarea in grad profesional a doamnei Ciorabai 

Sevgean, inspector de specialitate, nivelul studiilor S, grad profesional II, gradatia 2 in 

cadrul compartimentului Relatii cu Publicul, Arhiva ; 
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- Dispozitia nr.592/02.12.2020 privind promovarea doamnei Dumitrache Mihaela in functia 

contractuala definitiva de conducere de Director din cadrul Directiei de Gospodarie 

Comunala; 

- Dispozitia nr.614/11.12.2020 privind transformarea postului contractual vacant de referent 

IA, in consilier IA, din cadrul compartimentului Cabinet Primar. 

 

Față de cele de mai sus se propune aprobarea modificarii organigramei si a statului de 

functii al UAT ORAS TECHIRGHIOL, conform anexelor 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  

BENICOVSCHI NESSRIN 

- ELISA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


