ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului
comunei Șoldanu şi al Serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al
comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 02 martie 2018,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constitutiei României nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009,
republicată, modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.538/30.01.2018, elaborat de primarul comunei Șoldanu,
prin care se propune aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Șoldanu şi al Serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului
Local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi;
 Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr.1313/285.02.2018, privind
propunerea aprobării modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului
comunei Șoldanu şi al Serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al
comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.1379/02.03.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.1383/02.03.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
înregistrat sub nr.1388/02.03.2018;
 Procesul-verbal al Comisiei de examinare, înregistrat cu nr.450/25.01.2018 privind desfăşurarea
probei scrise la examenul organizat pentru promovarea in grad profesional ”Bibliotecar I”, din
cadrul compartimentului cultură;
 Raportul final al examenului privind desfăşurarea probei scrise la examenul organizat pentru
promovarea in grad profesional ”Bibliotecar I”, din cadrul compartimentului cultură, înregistrat
cu nr.452/25.01.2018;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.36/30.06.2015 privind organizarea şi ștatul de
funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu și ale Serviciilor publice de
interes local, din subordinea Consiliului Local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.7/19.02.2018 privind aprobarea bugetului
local pe anul 2018;
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Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.65/18 decembrie 2017 privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2018.

În baza:
 prevederilor art.41 alin.(2) din Hotărârea Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, modificată şi completată;
 prevederile art.36 alin.(2) lit.a) şi lit.d), alin (3) lit.b), alin.(6) lit.a) pct.4, art.61 alin.(3) şi (4) şi
art.73 din Legea nr.215/2001 privind administația publică locală, republicată, modificată şi
completată.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de art.7 din Legea nr.52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. - Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Șoldanu şi al Serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei
Soldanu, judeţul Călăraşi, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.
36/30.06.2015, cu modificările ulterioare, în sensul transformării următorului post:
a) la Compartimentul cultură, funcţia contractuală de execuţie de bibliotecar gradul II (studii
superioare), ocupat de doamna Verginica POTECĂ, se transformă în funcţie contractuală de
execuţie de bibliotecar gradul I (studii superioare).
Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate se însărcinează domnul Iulian GEAMBAŞU,
primarul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi şi aparatul său de specialitate.
Secretarul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în termen a
prezentei hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
Georgică CONSTANTIN
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Nr. 8
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 02 martie 2018
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 12 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Șoldanu şi al Serviciilor publice de interes local din
subordinea Consiliului Local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi
Stimați Consilieri ai Consiliului local al comunei Șoldanu
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primar al comunei Șoldanu,
Luând act de:




prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.

Văzând:
 Procesul-verbal al Comisiei de examinare, înregistrat cu nr. 450/25.01.2018 privind
desfăşurarea probei scrise la examenul organizat pentru promovarea in grad profesional
”Bibliotecar I”, din cadrul compartimentului cultură;
 Raportul final al examenului privind desfăşurarea probei scrise la examenul organizat pentru
promovarea in grad profesional ”Bibliotecar I”, din cadrul compartimentului cultură,
înregistrat cu nr.452/25.01.2018;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.36/30.06.2015 privind organizarea şi
ștatul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu și ale Serviciilor
publice de interes local, din subordinea Consiliului Local al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.7/19.02.2018 privind aprobarea bugetului
local pe anul 2018.
Având în vedere:




Prevederile art.41 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată;
Prevederile art.36 alin.(2) lit.a) şi lit.d), alin (3) lit.b), alin.(6) lit.a) pct.4, art.61 alin.(3) şi (4)
şi art.73 din Legea nr.215/2001 privind administația publică locală, republicată, modificată şi
completată.

Față de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, modificată şi completată, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de
hotărâre nr.537/30.01.2018 pentru aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Șoldanu şi al Serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al
comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, în forma prezentată.
Primar,
Iulian GEAMBAȘU
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RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu şi al Serviciilor publice de interes
local din subordinea Consiliului Local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi
Subsemnații, Traian HULEA, secretar al comunei Șoldanu, responsabil cu resursele umane la
Primăria comunei Șoldanu, județul Călărași şi Angela-Camelia BUŞTĂ, inspector contabil în
compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu.
Văzând:
 Proiectul de hotărâre nr.537/30.01.2018 pentru aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului


de specialitate al Primarului comunei Șoldanu şi al Serviciilor publice de interes local din subordinea
Consiliului Local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi;
Refratul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu şi al Serviciilor publice de interes local din
subordinea Consiliului Local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, înregistrat cu nr.538/30.01.2018;



Procesul-verbal al Comisiei de examinare, înregistrat cu nr. 450/25.01.2018 privind
desfăşurarea probei scrise la examenul organizat pentru promovarea in grad profesional
”Bibliotecar I”, din cadrul compartimentului cultură;
 Raportul final al examenului privind desfăşurarea probei scrise la examenul organizat pentru
promovarea in grad profesional ”Bibliotecar I”, din cadrul compartimentului cultură,
înregistrat cu nr.452/25.01.2018;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.36/30.06.2015 privind organizarea şi
ștatul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu și ale Serviciilor
publice de interes local, din subordinea Consiliului Local al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.7/19.02.2018 privind aprobarea bugetului
local pe anul 2018.
Analizând:
 prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată:
 art.36 alin.(2) - Consiliul local exercită următoarle categorii de atribuţii:
o lit.a) - atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al
primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, si regiilor autonome de interes local;
o lit.d) - atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;
 art. 36 alin.(3) - In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
o lit.b) - Consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului,
înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi statul
de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
 art. 36 alin.(6) - In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
o lit.a) - asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind(…)
 art. 61 alin.(3) - Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenta sa prin
actele normative prevăzute la alin.(2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate,
pe care îl conduce.
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 art. 61 alin.(4) - Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente
funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu
funcţionari publici si personal contractual.
 art. 74 alin. (1) - Numirea si eliberarea din functie a personalului din cadrul institutiilor
si serviciilor publice de interes local se fac de conducatorii acestora, in conditiile legii.
 art. 74 alin. (2) - Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul de
specialitate al primarului se fac de primar, in conditiile legii.
Prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, modificată şi completată:
- art.41 alin.(2) - Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar in grade
sau trepte profesionale se face, de regula, pe un post vacant, iar, in situatia in care nu
exista un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de functii in
care acesta este incadrat intr-unul de nivel imediat superior.

Faţă de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, constatăm că proiectul de
hotărâre propus pentru aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Șoldanu şi al Serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului
Local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi nu contravine legii nici prin conţinut, nici prin
redactare, îndeplinind cerinţele de legalitate, că acesta îndeplineşte cerinţele de oportunitate şi
necesitate și propunem Consiliului local al comunei Şoldanu adoptarea unei hotărâri privind
modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu şi al
Serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi.
SECRETAR,
Traian HULEA

INSPECTOR,
Angela-Camelia BUŞTĂ
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