
 
                    ROMÂNIA      

JUDEŢUL  BUZĂU 
COMUNA UNGURIU  
CONSILIUL  LOCAL   

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate (funcţii publice şi funcţii contractuale) al primarului  comunei 

Unguriu, judeţul Buzău 
 

           Consiliul  local al comunei Unguriu , judetul Buzău;   
            Având în  vedere   :  
   - expunerea de motive a primarului comunei Unguriu  ______ / 2016 ; 
   - raportul de specialitate nr. _______ / 2016 ; 

   - avizul comisiilor de specialite ale Consiliului local Unguriu ; 
      - prevederile art. 90, 91^3, 91^4 si art.97,  84 din Legea nr. 188/1999 rep., cu 

modificările şi completările ulterioare si art. XVI alin. (2) si (3) din Legea nr. 161/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , actualizată ; 
 - prevederile art. III-VI ale 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 , actualizata ; 

-prevederile art. 36. alin. (3)  litera „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publica locala, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 
     În temeiul  art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare , emite următoarea  

       H O T Ă R Â R E: 

 

 Art.1. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate (funcţii publice şi funcţii 
contractuale) al primarului comunei Unguriu , judetul Buzău , conform anexei nr. 1 la 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă ştatul de funcţii al aparatului de specialitate (funcţii publice şi funcţii 

contractuale) al primarului comunei Unguriu , conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 
Art.3. Se desemneaza primarul comunei Unguriu , judetul Buzau, pentru punerea in 
aplicare a prevederilor prezentei hotarari . 
Art.4. Secretarul comunei Unguriu  va comunica persoanelor şi autorităţilor interesate 

prezenta hotărâre. 

            
                     Iniţiator ,                                                     Avizat legalitate ,           

                  Primar ,                                                      Secretar comună ,  
       Ing. Tirizică Gheorghiţă                                   Jr. Marin Adrian Vasile 

                                                                        
 

 

 

 

 

                                                                   



               ROMANIA 

                      JUDETUL BUZAU                  

     COMUNA    UNGURIU 

      Nr. ______ / ______________ 
 

 

Raport de specialitate 

La proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate (funcţii publice si funcţii contractuale) al 

primarului  comunei Unguriu, judeţul Buzău 

 
  

Domnilor consilieri locali , 
 

Va aduc la cunoştinţa faptul ca pentru desfasurarea activitatii, primarul 

are la dispoziţie un aparat de specialitate format din funcţii publice si funcţii 

contractuale. Sunt 2 functii de demnitate publica (primar si viceprimar comuna) 

si 10 functii contractuale , din care 8 ocupate. Ca funcţii publice, in prezent, 

sunt avizate de către A.N.F.P.  un număr de 11 , din care 3 vacante . 

 

Functiile  publice au urmatoarea structura: 

 Secretar de comuna, gradatia II , funcţie ocupata  
Marin Adrian Vasile  

Compartiment asistenta sociala , functie ocupata  

Tirizica Elena Catalina , inspector , clasa I,  superior . 

 Compartiment agricol, cadastru, urbanism, functii ocupate :   

  Stoicescu Cristina , inspector , clasa I,  superior; 

  Avram Aurelia Elena, referent,  clasa III,  principal;  

 Functie vacanta : referent,  clasa III,  asistent.  

         Compartiment contabilitate, colectare impozite si taxe locale, functii ocupate  

          Enachescu Elena , inspector , clasa I,  superior ; 

         Sava Constanta Claudia , inspector , clasa I,  superior ; 

         Milea Magdalena Carmen, , inspector , clasa I,  principal ; 

         Ciobotaru Oana Claudia , inspector , clasa I,  principal . 

      Compartiment protectie civila, achizitii publice, resurse umane, functii 

vacante  

- Inspector ,clasa I , superior ; 

- Referent , clasa III , asistent . 

 

I. Functiile contractuale au urmatoarea structura: 

 

Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare Unguriu ,serviciu fara 

personalitate juridica , se reorganizeaza astfel :  

1.Consiliul local Unguriu-Seviciul apa canal , cu personalitate juridica , care 

va cuprinde initial in structura sa doua functii contractuale : 1 sef serviciu, 1 

muncitor calificat , functii care vor fi ocupate prin detasare pana la organizarea 

concursului/examenului de ocupare . 

 

 



2.Serviciul Administrativ  , fara personalitate juridica, care va cuprinde in 

structura sa 8 functii contractuale ocupate ( 1sef serviciu , 1 casier, 3  muncitori 

calificati , 1 sofer , 1 ingrijitor si 1 sofer microbuz scolar) . 
 

 
  Ca si modificari fata de organigrama aprobata anterior se ia act 
de faptul ca : 

- Dl Ionita Bogdan Florin , urmare sustinerii in luna decembrie 2015 
a concursului de ocupare a functiei de sef serviciu alimentare cu 
apa si de canalizare Unguriu, a fost admis si ocupa acest post , 
dandu-si demisia din functia publica de referent in cadrul 
Compartimentului agricol ; Acesta va fi detasat pe o perioada de 
cel mult 1 an in functia contractuala de sef serviciu apa canal , 

serviciu cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului 
local Unguriu ; 

- Dl Ciobotaru Constantin Cristinel, urmare sustinerii in luna 
decembrie 2015 a concursului de ocupare a functiei de muncitor 
calificat 1 in cadrul serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare Unguriu, a fost admis si ocupa acest post; 

- pentru un numar de 5 functii publice ( Tirizica Elena Catalina , 
Sava Constanta Claudia , Milea Magdalena Carmen, Ciobotaru 
Oana Claudia , Avram Aurelia Elena) care au indeplinit conditiile 
prevazute de legislatia in vigoare s-a organizat in luna februarie 
2016 concurs de promovare in gradul profesional imediat superior 
celui detinut , toti cei 5 candidati promovand aceste examene si 

fiind promovati ; 
- reorganizarea Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 

Unguriu , detaliata anterior. 

  

           Avand in vedere cele expuse mai sus , supun atenţiei dumneavoastră 

proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Unguriu, asa cum a fost 

prezentat. 

 

 

 

SECRETAR COMUNA , 

JR. MARIN ADRIAN VASILE 

 



ORGANIGRAMA 

ANEXA NR. 1  

LA HCL UNGURIU NR. ___ /2016 
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DEMNITARI  (ALESI LOCALI)                                                 2 

NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE                                              11 

NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE CONDUCERE                     1 
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NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE                              10 

NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE EXECUTIE          8 

NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE CONDUCERE     2 

TOTAL                                                                                 23 
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COMUNA UNGURIU                           ŞTAT DE FUNCŢII Anexa nr. 2 la HCL    /2016

Nr. Numele si prenumele                                            Ales local                Functia publica fe
s
io

n
a

l

ie
ra

rh
iz

a
re

s
tu

d
iil

o
r

                Functie contractuala Treapta

crt, de condu- de executie/ p
ro

fe
s
i-

C
o

e
f.
 I
e

ra
rh

iz
a

re

de de profesionala

cere C
la

s
a

G
ra

d
u

l

c
l.
 s

a
l

N
iv

e
lu

l

conducere executie

1 Tirizică Gheorghiţă Primar 
2 Mitu Ion Viceprimar

1 Marin Adrian Vasile Secretar comuna gr. III I II 70 / 5,50 S

Compartiment  asistenta sociala

2 Tirizică Elena Cătălina inspector I superior 52 / 3,52 S

Compartiment agricol, cadastru si urbanism

1 Stoicescu Cristina inspector I superior 57 / 3,99 S

2 Avram Aurelia Elena referent III principal 22 / 1,68 M

3 Vacant referent III asistent M

Compartiment contabilitate,colectare impozite si taxe locale

1 Enăchescu Elena inspector I superior 57 /3,99 S

2 Milea Magdalena Carmen inspector I principal 40/ 2,62 S

3 Sava Constanţa Claudia inspector I superior 52/3,52 S

4 Ciobotaru Oana Claudia inspector I principal 40/ 2,62 S

Compartiment protecţie civilă , achizitii publice, resurse umane 

1 Vacant inspector     I superior S

2 Vacant referent III debutant M

Serviciul Administrativ

1 Ionita Bogdan Florin 66/4,98 S Sef Serviciu 1

2 Sava Mihaela 19 /1,56 M Casier

3 Iosif Sorinel 23 /1,72 M M. Cal.  1

4 Ticarau Elena Mihaela 17 /1,49 M Ingrijitor

5 Panchiosu Cristi Adrian 22/1,68 M Sofer 1

6 Dragoiu Viorel 23 /1,72 M M.Cal. 1

7 Ciobotaru Constantin Cristinel 15/1,41 M M Cal. 1

8 Zidaru  Florin Alin 19/1,56 M Sofer microbuz scolar1

Serviciul Apa Canal

1 Vacant S Sef serviciu 1

2 Vacant M M Cal 1

NR ALESI LOCALI 2

NR.TOTAL FUNCTII PUBLICE 11

NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 1

NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE 10

NR.TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 2

NR.TOTAL FUNCTII CONTRACTUIALE DE EXECUTIE 8

NR.TOTAL DE FUNCTII IN INSTITUTIE 23


