ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA STĂNILEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR. 38
privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al personalului
din aparatul de specialitate al primarului comunei Stănileşti,judeţul Vaslui
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (3) lit.b) din Legea nr. 215/2001, legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru personalul din aparatul de
specialitate se aprobă de către consiliul local, la propunerea primarului.
Potrivit prevederilor art.107 alin.(1) lit.a şi lit.b , alin.(3) din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,cu modificările şi completările
ulterioare, stabilirea sau modificarea structurii de funcţii publice şi modificarea calităţii
posturilor conform art.111 alin.(1) se aprobă de către Consiliu local si cu avizul nr.
41418/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Prin adresa nr. 34/11.02.2013, Instituţia Prefectului Judeţului Vaslui ne-a comunicat
numărul maxim de posturi calculat potrivit OUG nr. 63/2010 pentru Comuna Stănileşti ,
judeţul Vaslui care era de 41 posturi stabilite astfel:
a) 31 posturi stabilite potrivit pct. 1 din Anexa la OUG nr. 63/2010;
b) 5 posturi stabilite potrivit pct. 3 din Anexa la OUG nr. 63/2010;
c) 5 posturi stabilite potrivit pct. 4 din Anexa la OUG nr. 63/2010;
Având în vedere că la data de 29 iunie 2013, au intrat în vigoare prevederile O.U.G.
nr. 77/2013, pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii
administraţiei publice locale , a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la
instituţiile şi autorităţile publice din subordinea , sub autoritatea sau în coordonarea
Guvernului ori a ministerelor, astfel pentru comuna Stănileşti ,judeţul Vaslui a fost
stabilit nr. de posturi conform avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici , nr.
29148, conexat cu nr. 25758 din 14 august 2013.
În acord cu prevederile legale mai sus enunţate , pentru eficientizarea activităţii şi în
vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale , propun
următoarele modificări ale organigramei şi implicit a statului de funcţii , astfel :
a) – transformarea din post contractual de la Compartimentul Administrativ
Gospodăresc în post de funcţie publică de execuţie la Compartimentul de Asistenţă
Socială , deoarece în fişa postului sunt prevăzute atribuţii care implică exercitarea
prerogativelor de putere publică.
b) -trecerea unui functionar contractual de la Compartimentul Administrativ la
Compartimentul de Asistenta Sociala , si modificarea calitatii postului din post de
natura contractuala in post de functie publica de executie , de referent , clasa III,
grad profesional asistent, clasa de salarizare 13, in vederea mutarii definitive a
functionarului ocupant al postului.

Astfel modificată , structura celor 39 posturi se prezintă în felul următor :
- 2 posturi de demnitari –primar şi viceprimar
- 19 posturi de funcţii publice şi anume:
1 funcţie publică de conducere – secretarul comunei
-vacantă
1 funcţie publică de execuţie , consilier , clasa I, grad debutant
-vacantă
1 funcţie publică de execuţie, auditor, clasa I, grad superior
–vacantă
2 funcţii publice de execuţie ,consilier ,clasa I, grad principal
- vacante
1 funcţie publică de execuţie , consilier , clasa I, grad superior –ocupată
4 funcţii publice de execuţie , consilier , clasa I, grad asistent– ocupate
2 funcţii publice de execuţie , referent , clasa III, grad principal-ocupate
1 funcţie publică de execuţie , referent ,clasa III, grad asistent-ocupată
1 funcţie publică de execuţie ,referent ,clasa III, grad asistent -ocupată
* 1 post de poliţist local , funcţie publică de execuţie , clasa I , grad profesional asistent
- vacant
* 2 posturi de poliţist local , funcţii publice de execuţie , clasa III, grad profesional
asistent
- vacant
* 2 posturi de poliţist local , funcţii publice de execuţie , clasa III, grad profesional
- vacant
debutant
13 posturi de funcţii contractuale şi anume:
* 1 post contractual Şef SVSU
* 1 post contractual, funcţionar administrativ
* 9 posturi muncitori
* 1 posturi muncitor calificat
* 1 post şofer

- vacant
– ocupat
- ocupate
- ocupat
- ocupat

5 posturi - proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile
* 1 post –psiholog* 1 post -asistent social (şef centru)
* 1 post -îngrijitor
* 1 post- administrativ
* 1 post- îngrijitor
Având în vedere numărul de 5472 de locuitori ai comunei la data de 01.01.2012 şi
respectând prevederile art. III alin. (8) din OUG 63/2010 pentru modificarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale , precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare şi Ordinul comun al MAI şi MFP nr. 277/1709/2012 şi prevederile Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013, precum şi pentru încadrarea în dispoziţiile OUG nr.
63/2010, propun aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al personalului
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
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