ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 50/2018
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Căiuti, judeţul Bacău și pentru serviciile publice de interes local din
subordinea Consiliului local Căiuți
Subsemnatul ORÂNDARU Gabriel, primar al comunei Căiuți, judetul
Bacău,
Având în vedere:
- Nota de fundamentare nr. 8938/10.09.2018 întocmită de secretarului comunei ;
- expunerea de motive a primarului comunei nr. 8938/10.09.2018;
- Adresa Institutiei Prefectului – judetul Bacau nr. 11125/30.05.2018, înregistrată la
Comuna Căiuti sub nr. 5838/06.06.2018;
- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Hotărârea Consiliului local Căiuți nr. 1/2018 privind privind înființarea Serviciului
public de Alimentare cu Apă și Canalizare Căiuți în subordinea Consiliului local ;
- HCL nr.9/2018 privind aprobarea înființării Serviciului public de depozitare si
management al gunoiului de grajd in comuna CĂIUȚI, jud.Bacau;
- Hotărârea Consiliului local nr. 28/23.05.2018 privind validarea rezultatului
concursului organizat în vederea ocupării funcției contractuale Administrator, treapta I
din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și canalizare Căiuți, din subordinea
Consiliului local Căiuți;
- proiectul de hotărâre nr. 49/2018 privind aprobarea unor reglementări necesare
funcționării Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Căiuți precum și
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Căiuți nr. 1/30.01.2018
pentru reorganizarea Compartimentului Apă Canal din aparatul de specialitate al
primarului comunei Căiuți și înființarea Serviciului Public de Alimentare cu apă și
canalizare al comunei Căiuți din judeţul Bacău, sub autoritatea Consiliului Local al
comunei Căiuți din judeţul Bacău;
În baza art.36 alin. 2, lit.a, alin.3, lit.b, art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001
privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.45,alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Căiuţi, judeţul Bacău și pentru serviciile publice de interes local din
subordinea Consiliului local Căiuți, cu respectarea numărului de posturi alocate
comunei Căiuţi, potrivit anexei nr.1, respectiv anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică primarului, secretarului comunei, şefului
biroului financiar- contabilitate şi Instituţiei Prefectului judeţului Bacău .
Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel

Avizat,
Secretarul Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CĂIUŢI
Nr. 8938/10.09.2018
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Căiuti, judeţul Bacău și pentru serviciile publice de
interes local din subordinea Consiliului local Căiuți
În adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău nr. 11125/30.05.2018,
înregistrată la Comuna Căiuti sub nr. 5838/06.06.2018 se face precizarea că numărul
maxim de posturi alocat comunei Căiuţi potrivit Ordinului Prefectului nr.
121/24.05.2018 este 41, din care, 31 de posturi potrivit pct.1 din anexa la OUG nr.
63/2010, 5 posturi la Poliţia locală și 5 posturi pentru implementarea proiectelor
finanțate din fonduri externe nerambursabile.
Faţă de structura aprobată nu sunt modificări în statul de funcţii care să necesite
avizul ANFP Bucureşti- agenţie care gestionează funcţiile publice.
Modificările survenite asupra stautului de funcții vizează transformarea funcției
contractual Administrator, tr.II din cadrul Serviciului public de alimentare cu Apă și
canalizare Căiuți în Funcționar, debutant, introducerea domnului Stan Sandu muncitor
calificat, tr.IV în cadrul Serviciului public de alimentare cu Apă și canalizare Căiuți,
desființarea Compartimentului Apă-Canal și implicit desființarea postului muncitor
calificat, vacantarea funcției publice inspector din Compartimentul Protecția copilului.
Astfel, structura de funcţii contractuale din subordinea Consiliului local va
fi următoarea:
1. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA - 1 functie
contractuală
- sef SVSU , studii medii - 1 post vacant
2. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CĂIUȚI
- administrator tr.I , studii medii - 1 post ocupat
- funcționar, debutant , studii medii - 1 post vacant
- muncitor calificat, tr.IV, studii medii - 1 post ocupat
3. Serviciului public de depozitare si management al gunoiului de grajd in comuna
CĂIUȚI, jud.Bacau
- șofer, tr.I, studii M/G - 1 post vacant,
- muncitor necalificat, tr.II studii M/G- 1 post vacant,
iar structura de funcţii publice şi contractuale din aparatul de specialitate al
primarului va fi următoarea:

1. DEMNITARI : primar / viceprimar
- administrator public - 1 post vacant
- consilier personal - 1 post vacant
2. SECRETAR COMUNĂ GR. II - functie publică de conducere ocupată
3. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN – 1 post vacant
- auditor, clasa I, grad profesional principal, studii S - functie publică de execuţie
vacantă
4. BIROU FINANCIAR- CONTABILITATE- 6 posturi, din care:
- sef birou, clasa I, grad II, studii S - functie publică de conducere ocupată;
- 5 functii publice de execuţie, repartizate în 3 compartimente:
4.1. COMPARTIMENT TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE - 3 functii publice:
- inspector, cl.I, gr. prof. superior, studii superioare - post ocupat
- referent, cl. III, gr. prof. superior, studii medii - post ocupat
- referent, cl. III, gr. prof. superior, studii medii - post ocupat
4.2. COMPARTIMENT EXECUTĂRI SILITE - 1 functie publică
- inspector, cl.I, gr. prof. principal, studii superioare - post vacant
4.3 COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE- 1 functie publică
- inspector, cl.I, gr. prof. superior, studii superioare - post vacant
5. COMPARTIMENT STARE CIVILĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICE,
TRANSPORT PUBLIC LOCAL, ARHIVA
- referent, cl. III, gr. prof. asistent, studii medii – functie publică de executie
ocupată
6. COMPARTIMENT SECRETARIAT , RELAŢII CU PUBLICUL- 1 functie
contractuală
- secretar- dactilograf, tr.IA, studii medii - post ocupat
7. COMPARTIMENT PRESTAŢII SOCIALE, PROTECŢIA PERSOANELOR
CU HANDICAP - 1 functie publica de executie
- consilier, cl.I, grad profesional superior, studii S - post ocupat
8.
COMPARTIMENT
PROTECŢIA COPILULUI,
AUTORITATE
TUTELARĂ, ALOCAŢII - 1 functie publica de executie
- consilier, cl.I, grad profesional asistent, studii S - post vacant
9. COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL - 2 functii
- consilier, cl. I, gr. prof. superior, studii superioare – functie publică ocupată
- consilier, gr.II, studii S – functie contractuala ocupată

10. COMPARTIMENT FOND FUNCIAR ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PRIVAT -1 functie publica de executie
- REFERENT, cl. III, gr. prof. superior, studii medii – post ocupat
11.COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI, GOSPODARIRE SI
INFRUMUSETARE COMUNA- 1 functie publica de executie
- inspector, cl. I, gr. prof. asistent, studii superioare - post temporar vacant
(concediu creştere copil)
12. COMPARTIMENT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI,
LUCRARI PUBLICE, DISCIPLINA IN CONSTRUCTII, ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC-1 functie publică de execuţie
- inspector, cl. I, gr. prof. superior, studii superioare - post ocupat
13. BIBLIOTECA COMUNALĂ -1 functie contractuală
- bibliotecar , gr.II, studii S - post ocupat
14. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV, DESERVIRE – 5 funcții
contractuale
- guard, studii M/G - post ocupat
- sofer, tr.I, studii M/G - post ocupat
- muncitor calificat, tr.I, studii M/G - post ocupat
- muncitor calificat, tr.I, studii M/G - post ocupat
- paznic, studii M/G - post ocupat
15. COMPARTIMENT POLIŢIE LOCALĂ -4 funcţii publice şi 1 funcţie
contractuală
- politist local, cl. III, gr. prof. principal, studii medii - post ocupat
- politist local , cl. III, gr. prof. principal, studii medii - post ocupat
- politist local, cl. III, gr. prof. principal, studii medii - post ocupat
- politist local, cl. III, gr. prof. asistent, studii medii - post ocupat
-paznic, studii M/G - post ocupat
16. COMPARTIMENT JURIDIC - 1 functie publică de execuţie
- consilier juridic, cl.I, grad profesional asistent, studii superioare - post
temporar vacant (concediu creştere copil)
17. COMPARTIMENT FURNIZARE SERVICII SOCIALE INTEGRATE - 2
funcţii contractuale, prevăzute pâna la 31.12.2018, perioadă în care finanţarea
salariilor este asigurată de Asociatia Botnar
- asistent medical comunitar, debutant, studii medii – 1 post vacant
- lucrător social, debutant, studii medii – 1 post ocupat
18. COMPARTIMENT ASISTENȚI PERSONALI
*35 posturi asistenţi personali, din care 10 posturi ocupate și 25 vacante
19. COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE
5 posturi vacante inspector de specialitate, gr. IA, studii superioare.
*Funcţiile din capitolele bugetare “Asigurări şi asistenţă socială”, respectiv
“Sănătate” nu se includ în numărul maxim de posturi .

Având în vedere cele prezentate, cu încadrarea în prevederile legale , rog a se
supune aprobării proiectul de hotărâre anexat, ce cuprinde organigrama şi statul de
funcţii cu aparatul de specialitate al primarului, aplicabil începând cu data adoptării.
Secretarul comunei,
Căpăţînă Ramona

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA CAIUTI
Nr. 8939/10.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Caiuti, judetul Bacau

Vazând nota de fundamentare a secretarului comunei nr. 8938/10.09.2018
cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, precum şi prevederile
legale menţionate în preambulul proiectului de hotărâre propun aprobarea acestui
proiect de către Consiliul local.
Primar,
Orândaru Gabriel

