HOTĂRĂRE
privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al
Primarului comunei Gogosari
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului, înregistrată cu nr.2778/11.04.2018;
- referatul secretarului al comunei Gogosari, înregistrat sub nr.2777/11.04.2018;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr.3193/ 25.04.2018;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr.3914/ 25.04.2018;
- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, modificată şi completată
ulterior;
- dispozitiile art.III alin. 1 din OUG nr.63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,
modificata si completata;
- prevederile Legii nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile art.36, alin.2, lit.”b”, alin.3, lit. ”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
În temeiul art.45, alin.1, art.115, alin.(1), lit’’b” cu respectarea alin.(3) si alin.(6) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă modificarea si completarea organigramei si a statului de functii
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogosari.
Art.2.- Anexele 1 si 2 fac parte integranta din hotarare.
Art.3.- Secretarul delegat al unitatii administrativ-teritoriale va urmari ducerea la indeplinire
a prevederilor prezentei hotarari.
Presedinte de sedinta,
Contrasemneaza,
Secretar

Consilier Chiru Mariana

Chelu Elena Iuliana
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JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA GOGOȘARI
Nr.2778/11.04.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul, DAIA DĂNUȚ, primar al comunei Gogoșari, județul Giurgiu, referitor la « proiectul
de hotărâre privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogosari», in urma adoptarii
HCL. nr.15/26.02.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa catre
SC. Apa Service SA, se impune stabilirea unor masuri referitoare la organizarea si functionarea
aparatului de specialitate al Primarului com. Gogosari, intrucat 3 posturi contractuale din 4 au ramas
vacante prin demisia angajatilor .
Potrivit prevederilor art.36. al (3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale
„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 reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local„ , propun initierea
proiectului de hotarare mentionat anterior in vederea reorganizarii si functionarii aparatului de
specialitate al Primarului com. Gogosari, respectiv modificarea structurii organizatorice – respectiv a
Organigramei si a Statului de functii prin comasarea activitatii unor compartimente :
- Compartimentul Alimentare cu Apa si Compartimentul Deservire Personal vor fi comasate intr-un
singur compartiment, respectiv “Compartimentul Deservire Personal”.
Compartimentul nou creeat va cuprinde 2 posturi, respectiv:
 1 post sofer (existent si ocupat);
 1 post muncitor calificat (existent si ocupat) .
Celelalte 3 posturi vacante vor fi redistribuite dupa cum urmeaza:
1. Un post la compartimentul financiar - contabil, modificandu-se numarul de posturi de la doua la trei,
respectiv:
 1 post, funcţie publică de referent clasa III, grad profesional superior (existent si
ocupat);
 1 post, funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional principal (existent si
ocupat);
 1 post, funcţie contractuală de consilier, treapta profesională debutant ( acum infiintat
si vacant);
2. Un post la compartimentul Registrul Agricol si Cadastru, modificandu-se numarul de posturi de la
un post la doua posturi dupa cum urmeaza:
- 1 post, funcţie publică de referent clasa III, grad profesional superiorm (existent şi ocupat);
- 1 post , funcţie contractuală de consilier, grad profesional IA ( acum infiintat si vacant);
3. Un post la compartimentul Asistenta Sociala, modificandu-se numarul de posturi de la un post la
doua posturi dupa cum urmeaza:
- 1 post, funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional asistent (existent si ocupat) ;
- 1 post, funcţie contractuală de consilier, grad profesional debutant ( acum infiintat si vacant)
Posturile infiintate si vacante se regasesc in anexa VIII, Cap. III, lit. B, pct.1, lit. b din Legea
153/2017.
În conformitate cu textele de lege anterior menţionate, rog membrii Consiliului Local Gogosari a
analiza oportunitatea privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogosari»
P R I M A R,
Daia Dănuț

JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
SECRETAR, Chelu Elena Iuliana
Nr. 2777/ 11.04.2018
R E F E RAT

Subsemnata, Chelu Elena Iuliana, secretar în cadrul unităţii administrativ-teritoriale Gogoşari,
referitor la « proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea organigramei si a statului de
functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogosari», in
urma adoptarii HCL. nr.15/26.02.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu
apa catre SC. Apa Service SA, se impune stabilirea unor masuri referitoare la organizarea si
functionarea aparatului de specialitate al Primarului com. Gogosari, intrucat 3 posturi din 4 au ramas
vacante prin demisia angajatilor .
Potrivit prevederilor art.36. al (3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale
„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 reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local„ , propun initierea
proiectului de hotarare mentionat anterior in vederea reorganizarii si functionarii aparatului de
specialitate al Primarului com. Gogosari, respectiv modificarea structurii organizatorice – respectiv a
Organigramei si a Statului de functii prin comasarea activitatii unor compartimente :
- Compartimentul Alimentare cu Apa si Compartimentul Deservire Personal vor fi comasate intr-un
singur compartiment, respectiv “Compartimentul Deservire Personal”.
Compartimentul nou creeat va cuprinde 2 posturi, respectiv:
 1 post sofer (existent si ocupat);
 1 post muncitor calificat (existent si ocupat) .
Celelalte 3 posturi vacante vor fi redistribuite dupa cum urmeaza:
1. Un post la compartimentul financiar - contabil, modificandu-se numarul de posturi de la doua la trei,
respectiv:
 1 post, funcţie publică de referent clasa III, grad profesional superior (existent si
ocupat);
 1 post, funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional principal (existent si
ocupat);
 1 post, funcţie contractuală de consilier, treapta profesională debutant ( acum infiintat
si vacant);
2. Un post la compartimentul Registrul Agricol si Cadastru, modificandu-se numarul de posturi de la
un post la doua posturi dupa cum urmeaza:
- 1 post, funcţie publică de referent clasa III, grad profesional superiorm (existent şi ocupat);
- 1 post , funcţie contractuală de consilier, grad profesional IA ( acum infiintat si vacant);
3. Un post la compartimentul Asistenta Sociala, modificandu-se numarul de posturi de la un post la
doua posturi dupa cum urmeaza:
- 1 post, funcţie publică de consilier clasa I, grad profesional asistent (existent si ocupat) ;
- 1 post, funcţie contractuală de consilier, grad profesional debutant ( acum infiintat si vacant)
Posturile infiintate si vacante se regasesc in anexa VIII, Cap. III, lit. B, pct.1, lit. b din Legea
153/2017.
Faţă de precizările mai sus menţionate, vă rog să analizaţi şi să dispuneţi.
SECRETAR,
Chelu Elena Iuliana

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ
Nr. 3193/ 25.04.2018

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin
următorii consilieri:”Pîrvu Iulian, Roşu Cătălin-Mirel, Chira Iulică, Chican Constantin şi Răuţă
Gheorghe”, întrunită în şedinţa de azi, 25.04.2018, având următoarea ordine de zi:”Proiect de
hotărâre privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gogosari.”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită aprobarea
suplimentarea oranigramei si a statului de functii, comisia de specialitate este de acord cu cele
expuse în expunere, supusă la vot de preşedintele de comisie se aprobă în unanimitate de
voturi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,
Pirvu Iulian

SECRETAR,
Rosu Mirel Catalin

MEMBRII,
Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNEI GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărărea ordinii publice
Nr.3914 / 25.04.2018

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii consilieri:”Plesea Ilie,
Licuta Catalin George, Chiru Mariana”, în şedinţa de azi, 25.04.2018, au analizat următoarea
ordine de zi:”Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Organigramei și a Ștatului
de funcții pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Gogoșari”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune adoptarea unei
hotărâri în acest sens, fiind supusă la vot se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,

Secretar,
Licuta Catalin George

Membru,
Chiru Mariana

