
           ROMÂNIA
  JUDEŢUL IALOMIŢA
  COMUNA  COCORA 
              PRIMAR, 
                                                              
                                                 

PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E
privind modificarea Organigramei aparatului de specialitate al

primarului comunei Cocora şi a Statului de Funcţii pentru anul 2015

 
Consiliul Local Cocora  , judeţul Ialomiţa .
Având in vedere :

            -prevederile art.107 alin.(2) lit.,,b'' din Legea nr.188/1999, republicată privind Statutul
Funcţionarilor Publici , cu modificările şi completările ulterioare;
            -nota de fundamentare nr.2355/15.10.2015 a primarului comunei Cocora;
            -avizul nr.______/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Examinand :
-  avizul  nr.___/__________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,  propune
Consiliului local Cocora spre aprobare, următorul,

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E :

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

Art.2.  Se aprobă modificarea  Statului  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.

                         INIŢIATOR,
                                        PRIMAR,
                              Ing. Lefter Sorin Dănuţ
                        

                                                                                                              Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                  Secretarul comunei
                                                                                                                   Stanciu Constantin

Nr.44
Astăzi, 15.10.2015



R O M Â N I AR O M Â N I A
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ AJ U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A

PRIMARIA  COMUNEI  COCORAPRIMARIA  COMUNEI  COCORA
Strada Principală, nr.116, comuna Cocora, judeţul Ialomiţa tel/fax-Strada Principală, nr.116, comuna Cocora, judeţul Ialomiţa tel/fax-

0243/247003;0243/2471760243/247003;0243/247176
Cod fiscal:4427943, Cod postal 927085 ,e-mail primariacocorail@yahoo.comCod fiscal:4427943, Cod postal 927085 ,e-mail primariacocorail@yahoo.com

             Nr.2355/15.10.2015

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE
pentru modificarea 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  modificarea organigramei  aparatului de specialitate al primarului şi
a statului de funcţii pentru anul 2015, avem în vedere următoarele:
                              -compartimentul de asistenţă socială din existent în organigrama iniţială se 
transformă în compartiment achiziţii publice;
                              -postul referent asistent vacant în cadrul compartimentului de asistenţă socială 
se transformă în post de referent debutant şi va trece la compartimentul de achiziţii publice;
                              - postul  de referent asistent din cadrul compartimentului urbanism  vacant în 
prezent se transformă în post de referent debutant.
                              - postul de referent asistent (casier) din cadrul compartimentului impozite şi 
taxe, devenit vacant, se transformă în post de referent debutant(casier).



                              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, modificarea 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

ROMANIA



JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2538 din 04.11.2015

A V I Z
la proiectul de hotarare privind  modificarea Organigramei

aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora şi a Statului de Funcţii pe anul 2015

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si 
turism, intrunita in sedinta legal constituita in data de 04.11.2015, a luat in discutie, proiectul de 
hotarare privind modificarea  Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cocora  şi a Statului  de Funcţii pe anul 2015
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost 
consemnate in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de 
modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local 
al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN_______________
                                                                                   BADEA  DUMITRU____________________
                                                                                   TOADER  VASILE_____________________
                                                                                   VLAD  DOREL________________________

Emis astazi, 04.11.2015
La Cocora

        ROMANIA



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2366/15.10.2015

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind modificarea Organigramei 

aparatului de specialitate al primarului comunai Cocora şi Statului de Funcţii pe anul 2015

Incheiat astazi 15.10.2015 
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi
data de mai sus,la afisarea proiectului de hotarare privind modificarea Organigramei aparatului 
de specialitate al primarului şi  Statului de Funcţii pe anul 2015,  la sediul institutiei, in vederea 
consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul
institutiei.

p.SECRETAR,
Stanciu Constantin


