
            ROMÂNIA
  JUDEŢUL IALOMIŢA
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA
              

                                                                                                  
                                                 

  H  O  T  Ă  R  Â  R  E
privind  aprobarea reorganizarii Organigramei aparatului de specialitate al

primarului comunei Cocora  şi a  Statului de Funcţii pentru anul 2015

 
Consiliul Local Cocora  , judeţul Ialomiţa .
Având in vedere :

            -nota de fundamentare nr.619/17.03.2015 a primarului comunei Cocora;
Examinand :
- avizul nr.659/20.03.2015 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare,

protecţia mediului şi turism.
În conformitate cu :

             -prevederile  O.U.G.  nr.77/2013 pentru stabililirea  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.
              În temeiul art.36 alin.3, lit.,,b’’ coroborat cu 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală ,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.  Se  aprobă  reorganizarea  organigramei  aparatului  de  specialitate  al  primarului
comunei Cocora, conform anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare .

Art.2.  Se aprobă Statul  de  Funcţii,  conform anexei  nr.  2  care  face  parte  integrantă  din
prezenta hotarare .
            Art. 3. Primarul comunei şi serviciile sale de specialitate vor aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.

               PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,
                                  ARDELEANU  ION
                              
                        

                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                                p. Secretarul comunei
                                                                                                                   Stanciu Constantin
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Adoptată la COCORA
Astăzi, 31.03..2015
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             Nr.619/17.03.2015

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE
pentru aprobarea reorganizării Organigramei aparatului de specialitate
al primarului comunei Cocora şi a Statului deFuncţii pentru  anul 2015

                  Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor ce sunt conferite de lege, primarul 
dispune de un  aparat  de specialitate care este dimensionat ca număr şi structură funcţională prin 
stat de funcţii şi organigramă .

                  La stabilirea statelor de funcţii şi a numărului de posturi pentru fiecare funcţie s-
a avut în vedere pe de o parte posibilităţile bugetului local de acoperire a cheltuielilor de personal 
iar pe de altă parte îndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor prevazute de lege , soluţionarea 
problemelor curente ale colectivităţii locale .

                 În drept actele normative aplicabile în domeniul supus reglementării sunt: Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare , O.U.G. nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 
2013, precum şi 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.
                              Referitor la  reorganizarea organigramei  aparatului de specialitate al primarului 
şi a statului de funcţii pentru anul 2015, avem în vedere următoarele:
                              -la compartimentul de stare civilă al cărui post este vacant propun modificarea 
acestuia din consilier principal cu studii superioare în referent principal cu studii medii întrucât pe 
acest post există cerere de mutare definitivă pe acest post din partea doamnei Petcu Amina Viorela-
referent principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
                              -compartimentul registrul agricol este acoperit prin dispoziţia primarului de 
către doamna Vlad Vasilica-inspector asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului care
are în atribuţiile de serviciu şi activitatea de cadastru.
                              În aceste condiţii postul  de referent principal din cadrul compartimentului 
urbanism devine vacant şi va trebui să organizăm concurs pentru ocuparea acestuia.
                              De asemenea trebuie avut în vedere prevederile O.U.G.nr. 63/2010 pentru 
modificarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,precum şi stabilirea unor măsuri  



financiare in baza carora numarul maxim de posturi aprobate pentru U.A.T. Cocora este de 17, asa 
cum sunt prevăzute în Organigrama şi Statul de Funcţii  aprobate în anul 2013.
                                     În aceste condiţii Organigrama şi Statul de Funcţii al aparatului propriu al 
primăriei Cocora are  aceeaşi  structură şi anume:
                                     - nr. total de funcţii publice, din care:            8
                                     - nr.total funcţii publice de conducere           1
                                     - nr.total funcţii publice de execuţie              7
                                     - nr.total funcţii contractuale de conducere    - 
                                     - nr.total funcţii contractuale de execuţie      7
                                     - nr.total funcţii de demnitate publică            2
                                     - nr.total funcţii instituţie                             17

                           În cadrul funcţiilor contractuale de execuţie există următoarea structură:        
                                     -  bibliotecar- 1 post, guard-1 post, muncitor serv.alim. cu apă- 1 post,  
muncitori necalificaţi- 4 posturi.                        
                          Având în vedere cele  expuse mai sus, propun consiliului local Cocora spre 
aprobare, reorganizarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
comunei Cocora  conform anexei nr.1 şi 2 la proiectul de hotărâre.

PRIMAR ,
LEFTER SORIN –DĂNUŢ


