ROMÂNIA
CONSILIUL LOCALL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatul de
specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Nr. 45 din 04.12.2019.
Consiliul local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
În conformitate cu :
- prevederile art.III, alin.(2) din 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, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere :
- adresa nr.7212 din 20.05.2019 emisă de Instituția Prefectului – județul Ialomița prin
care ne comunică numărul de posturi actualizat pe fiecare unitate administrativ teritorială din
județul Ialomița pentru anul 2019;
Analizând:
- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Grindu, nr.2526 din 04.12.2019;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2527 din 04.12.2019;
- avizul de legalitate nr.45 din 04.12.2019 emis de secretarul comunei;
- avizul comisiei de specialitate, nr.___din___________;
În temeiul art.129, alin.(1) și (2), lit. .” a “, alin.(3), lit.” c “, art.139, alin.(1), art.196,
alin.(1), lit.“ a “, art.385, alin.(3), art.610, alin.(1), art.611, alin.(1) și art.628 din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului
comunei Grindu, județul Ialomița, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei
Grindu, județul Ialomița, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.(1). Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, ANFP București și viceprimarului comunei Grindu pentru
luarea la cunoştinţa, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .

INIŢIATOR,
VICEPRIMAR,
Ionică Ionel

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCALL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatul de
specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Consiliul local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
În conformitate cu :
- prevederile art.III, alin.(2) din 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, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere :
- adresa nr.7212 din 20.05.2019 emisă de Instituția Prefectului – județul Ialomița prin
care ne comunică numărul de posturi actualizat pe fiecare unitate administrativ teritorială din
județul Ialomița pentru anul 2019;
Analizând:
- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Grindu, nr.2526 din 04.12.2019;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.2527 din 04.12.2019;
- avizul de legalitate nr.45 din 04.12.2019 emis de secretarul comunei;
- avizul comisiei de specialitate, nr.155 din 05.12.2019;
În temeiul art.129, alin.(1) și (2), lit. .” a “, alin.(3), lit.” c “, art.139, alin.(1), art.196,
alin.(1), lit.“ a “, art.385, alin.(3), art.610, alin.(1), art.611, alin.(1) și art.628 din
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului
comunei Grindu, județul Ialomița, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei
Grindu, județul Ialomița, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.(1). Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, ANFP București și viceprimarului comunei Grindu pentru
luarea la cunoştinţa, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii publice
locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Busuioc Petre
Contrasemnează,
Secretar comuna Grindu
Ene Tudora
Nr.45.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 16.12.2019.

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
Nr.2526 din 04.12.2019.

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale aparatului de
specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa
La data de 5 iulie 2019 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență a Guvernului privind
Codul administrativ, act normativ care abrogă Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, și totodată aduce o serie de modificări privind denumirea unor funcții
publice din aparatul de specialitate al primarului.
Prin art.611 din același act normativ, autoritățile publice locale au obligația ca în
termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare, să aprobe structura
organizatorică prin care se stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al unităţii
administrativ - teritoriale, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al unităţii
administrativ – teritoriale.
Conform art. 628 din Codul administrativ, “ Denumirea "secretarul unităţii
administrativ - teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu
denumirea "secretarul general al unităţii administrativ - teritoriale". Denumirea "secretarul
unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor
normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ teritoriale". Denumirea "secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului", după caz, se
înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general
al comunei, al oraşului, al municipiului, al judeţului", după caz.”
Potrivit art.610 alin. (1) din același act normativ, autorităţile şi instituţiile publice au
obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare să stabilească
funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor
publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de
50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei functii publice de consilier achiziţii publice
în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de
achiziţii publice mai mult de 50%.
Referitor la adresa nr.7212 din 20.05.2019 emisă de Instituția Prefectului – județul
Ialomița prin care ne comunică numărul de posturi actualizat pe fiecare unitate administrativ
teritorială din județul Ialomița pentru anul 2019, numărul maxim de posturi conform O.U.G.
nr.63/2010, cu modificările și completările ulterioare este de 18 posturi, astfel propun
înființarea compartimentului pentru situații de urgență cu 1 post .
Având în vedere prevederi legale prezentate mai sus se impun următoarele:
- stabilirea funcției specifice de conducere de secretar general al comunei Grindu, prin
transformarea funcției publice generale de secretar al comunei, funcție publică ocupată de dna
Ene Tudora;
- stabilirea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad
profesional asistent în cadrul compartimentului achiziții publice prin schimbarea denumirii
funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, funcție publică
ocupată de dna Răducanu Elena Corina;
- înființare compartiment situații de urgență – 1 post, referent, clasa III, gradul
profesional debutant, post vacant.

Numirea titularilor funcțiilor în noile funcții se face prin dispoziția primarului,
conform art.610 alin.(2) și art.611 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind
Codul administrativ, în termen de 30 de zile de la transformarea acestora.
Luând în considerare cele prezentate și dispozițiile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun
Consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și
a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa

VICEPRIMAR,
Ionică Ionel

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
Nr.2527 din 04.12.2019.
RAPORT
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale aparatului de
specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa

În conformitate cu prevederile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consilul local aprobă
organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, precum și ale
instituțiilor publice din subordinea sa.
Ca urmare a prevederilor art.610 și art.611 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local aprobă, în termen de 120 de zile de la
intrarea în vigoare a acestuia stabilirea funcției specifice de conducere de secretar general al
comunei, precum și funcția publică de execuție de consilier achiziții publice.
Conform art. 628 din Codul administrativ, “ Denumirea "secretarul unităţii
administrativ - teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu
denumirea "secretarul general al unităţii administrativ - teritoriale". Denumirea "secretarul
unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor
normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ teritoriale". Denumirea "secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului", după caz, se
înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general
al comunei, al oraşului, al municipiului, al judeţului", după caz.”
Având în vedere prevederile legale mai sus prezentate se impun următoarele modificări:
- stabilirea funcției specifice de conducere de secretar general al comunei Grindu, prin
transformarea funcției publice generale de secretar al comunei, funcție publică ocupată de dna
Ene Tudora;
- stabilirea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad
profesional asistent în cadrul compartimentului achiziții publice prin schimbarea denumirii
funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, funcție publică
ocupată de dna Răducanu Elena Corina;
- înființare compartiment situații de urgență – 1 post, referent, clasa III, gradul
profesional debutant, post vacant;
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de viceprimarul comunei, luând în considerare
cele prezentate și dispozițiile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun Consiliului local aprobarea
proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al primarului comunei Colelia, în forma și conținutul prezentat.
SECRETAR,
Ene Tudora

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMITA
Nr. 45 din 05.12.2019.
A V I Z de LEGALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de
funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa

Secretarul comunei Grindu, judeţul Ialomiţa studiind proiectul de hotărâre privind
structura organizatorică și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei
Grindu, judeţul Ialomiţa, constată că sunt indeplinite condiţiile prevăzute de lege :
- prevederile art.III, alin.(2) din 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, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.129, alin.(1) și (2), lit. .” a “, alin.(3), lit.” c “, art.385, alin.(3), art.610,
alin.(1), art.611, alin.(1) și art.628 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
- adresa nr.7212 din 20.05.2019 emisă de Instituția Prefectului – județul Ialomița prin
care ne comunică numărul de posturi actualizat pe fiecare unitate administrativ teritorială din
județul Ialomița pentru anul 2019.
Sens in care avizez favorabil proiectul de hotărâre.

SECRETAR,
Ene Tudora

COMISIA PENTRU ACTIVITATI ECONOMICO FINANCIARE,
AGRICULTURA, ACTIVITATI SOCIAL CUTURALE, CULTE,
JURIDICA SI DE DISCIPILINA.
NR.155 din 05.12.2019.

AVIZ
Comisia alcătuită din : Ionică Ionel– preşedinte, Dinu Mariana- secretar,
Ştefan Răzvan, Anghel Mihai Ionuţ și Țuțuianu Mariana – membri, s-a întâlnit în sedinţă de
lucru pentru a discuta proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a
statului de funcţii ale aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
În urma analizei și a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate în
procesul verbal de sedinţă, au rezultat urmatoarele : proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile
de legalitate si oportunitate.
Cu prilejul analizarii proiectului nu au fost formulate amendamente sau propuneri de
modificare a continutului actului de autoritate.
Având în vedere rezultatul dezbaterii și a voturilor exprimate,
În temeiul prevederilor art.125 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, comisia pentru activităţi economico financiare, juridică
și de disciplină, adoptă avizul privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii
ale aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.

COMISIA :
Ionică Ionel
Dinu Mariana
Ştefan Răzvan
Anghel Mihai Ionuţ
Țuțuianu Mariana
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________________

