U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, Judeţul Iaşi, telefon/fax 0232-290434; Cod poştal 707515; cod fiscal 4540240
E-mail: primaria_comunei_tomesti@yahoo.co.uk

HOTĂRÂREA Nr. 134
(privind aprobarea”organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești,
județul Iași,)

Consiliul local al Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere:
- Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu nr. 30394/2020, prin care se solicită
modificarea unor prevederi în cuprinsul organigramei Primăriei comunei Tomești, județul Iași;
-Nota de fundamentare cu nr. 15928 din 19.11.2020 a primarului comunei Tomeşti, judeţul Iaşi,
cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Tomești, județul Iași;
-Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15929 din 19.11.2020, întocmit în acest sens de către
primarul comunei Tomeşti, judeţul Iaşi, domnul Ştefan Timofte, cu privire la aprobarea”organigramei
și a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași,
proiect întocmit în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
-Raportul compartimentului de specialitate cu nr. 15930 din 21.08.2020 al secretarului comunei
Tomeşti, județul Iași, pentru proiectul de hotărâre de mai sus, raport întocmit în temeiul prevederilor art.
136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
-avizele favorabile cu nr.16142 din 26.11.2020 ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomeşti, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Examinând prevederile legale specifice în materie respectiv: art. 105 alin. (1), art. 129 alin. (1)
și alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 243 alin. (1) lit. a), art. 409, art. 610, art. 611 alin. (1) și alin. (2),
art. 612 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare; Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1385/2020 privind aplicarea
prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare;Legea nr. 53/2003, republicată, Codul Muncii; Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr.
63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum
și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul
Ministrului Afacerilor Interne cu nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind
constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de
urgență;Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale
de zi destinate copiilor; Hot. Guv. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, privind Codul de procedură fiscală;
Legea nr. 155/2010, republicată, a poliției locale; Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;O.G. Nr. 13/2001 privind înfiinţarea,
organizarea, şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură; Legea nr. 334/2002, a
bibliotecilor, republicată; Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările
ulterioare; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei;
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Legea nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
ART.01. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești,
județul Iași, astfel cum este prevăzută în Anexa nr. 1, parte integrantă din hotărâre.
ART.02. Se aprobă statele de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei
Tomești, județul Iași, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.03. Cu data adoptării prezentei hotărâri orice prevedere contrară acesteia se abrogă.
ART.04. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Primarului Comunei Tomești,
Instituţiei Prefectului Judetului Iaşi - serviciului controlul legalităţii actelor administrative în vederea
verificării legalităţii acesteia; A.N.F.P. București; altor autorități sau instituții publice implicate,
persoane fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului general al comunei Tomeşti.

Adoptată azi: 26.11.2020
Președinte de ședință,
Consilier local, Ionel Craus

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș

COMUNA TOMEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL,

Categoria I

AVIZAT PRIMAR,
PROF. ȘTEFAN TIMOFTE

ANEXA NR. I
LA HCL NR. 134/26.11.2020

ORGANIGRAMA
APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI TOMESTI, JUDETUL IASI
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TOTAL GENERAL : 72 POSTURI
NOTA: Rezulta un total general de 72 de posturi (60 posturi conform prevederilor locale) si 12 posturi la Biroul de Politie Locala.
In totalul numarului de posturi sunt cuprinse si doua posturi de demnitari (primar si viceprimar), ocupate.
Organigrama nu cuprinde cele 65 de posturi contractuale de ingijitori cu atributiile asistentilor personali.
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GENERAL
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INITIATOR PR. DE HOTARARE
PRIMAR, PROF. STEFAN TIMOFTE

SECRETAR
MANCAȘ GABRIEL

LOR SI SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL

GABRIEL

U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași
(Categ. comună gr. I)
Primar,
Nr. 15.928 din 19.11.2020
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
(privind aprobarea”organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești,
județul Iași, urmare reorganizării autorității publice)

Subsemnatul Timofte Ştefan, Primar al Comunei Tomeşti, Județul Iași
Având în vedere necesitatea modificării organigramei şi a statelor de funcţii pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, pentru desfășurarea activității în bune condiții
la nivel local, în conformitate cu noile prevederi legale în materie,

SOLICIT,
aprobarea:” organigramei şi a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Tomești, județul Iași.
Astfel, prin proiectul de hotărâre cu nr. 15.929 din 19.11.2020, solicit:
- aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești,
județul Iași, astfel cum este prevăzută în Anexa nr. 1, conform adresei ANFP București nr.
30394/2020, cu privire la modificarea unor prevederi în cuprinsul organigramei.
- aprobarea statelor de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei
Tomești, județul Iași, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 2.
Urmare modificărilor intervenite mai sus, organigrama va fi structurată astfel:

• Direcția Administrație Publică, aflată în subordinea Primarului
Comunei Tomești
1. Cu o funcție publică de conducere de Director Executiv, cl. I, gr. II, –post
ocupat de domnul Ciulei Liviu-Eduard și 21 posturi de execuție.
• are în subordine 4 compartimente: Compartimentul de mediu,
Compartimentul de Gospodărie comunală, Compartimentul Registru
agricol și arhivă si Compartiment administrator Sală Sport, după cum
urmează:
• Compartimentul de mediu cu 2 posturi de execuție:
1. Inspector de specialitate (S) gr. II, gradatia 1 – post contractual temporar
vacant, pe perioada cât titularul postului Cupeț Liliana exercită temporar
funcția contractuală de conducere de Director Centru de Zi ”Sf. Maria”
Tomești
2. Inspector cl. I, gr. superior, post de funcție publică ocupat, cu atribuții de
mediu și alte atribuții de funcție publică
• Compartimentul de Gospodărie comunală cu 13 funcții contractuale de
execuție:
1. Muncitor calificat, (G), tr. I, gradaţie 5 – ocupat
2. Muncitor calificat, (M,G), tr. I, gradatie 5 – ocupat
3. Șofer (G) tr. I, microbuz, gradatia 4 - ocupat
4. Ingrijitor (G), gradatia 5 – ocupat
5. Muncitor necalificat I, (G) gradația 5 – ocupat
6. Muncitor necalificat I, (G) gradația 5 – ocupat
7. Muncitor necalificat I, (G) gradația 4 – ocupat
8. Muncitor necalificat I, (G) gradația 3 – ocupat
9. Muncitor necalificat I, (G) gradația 3 – ocupat

10. Muncitor necalificat I, (G) gradația 3 – ocupat
11. Muncitor necalificat I, (G) gradația 3 – ocupat
12. Muncitor necalificat I, (G) gradația 3 – ocupat
13. Muncitor necalificat I, (G) gradația 2 – ocupat
• Compartimentul Registru agricol și arhivă, cu 4 posturi, din care, 3 funcții
publice de execuție și o funcție contractuală de execuție:
1. Referent, cl. III, gr. superior, gradaţia 5 – ocupat
2. Referent, cl. III, gr. superior, gradaţia 5 – ocupat
3. Referent, cl. III, gr. superior, gradaţia 5 – ocupat
4. Inspector de specialitate (S) gradul II gradația 1 – ocupat – funcție
contractuală
• Compartiment administrator Sală Sport cu 1 funcție contractuală de
execuție:
1. Inspector de specialitate (S), gr. II, gradația 3 - ocupat
•

Serviciul juridic, stare civilă, asistență socială, alocații
indemnizații, Monitorul Oficial Local, aflat în subordinea primarului,

cu un număr total de 8(opt) posturi de funcție publică, un post de funcție publică de
conducere și 7(șapte) posturi de funcție publică de execuție, după cum urmează :
• Șef serviciu, cl. I, gr. II, – vacant
Compartimentul juridic și stare civilă
• Consilier juridic, cl. I, gr. superior, gradatia 3 – ocupat
• Referent cl. III, gr. superior, gradatia 5 – ocupat
Compartimentul asistență socială, alocații, indemnizații
• Inspector, cl. I, gr. principal, gradația 3 – ocupat
• Inspector, cl. I, gr. asistent,– temporar vacant
• Referent, cl. III, gr. superior, gradatia 5 – ocupat
• Inspector, cl. I, gr. principal, gradația 3 – ocupat
Compartimentul Monitorul Oficial Local
• Consilier juridic cl. I gr. debutant - ocupat
•

Biroul impozite și taxe locale, resurse umane, salarizare, aflat
în subordinea primarului, cu un număr total de 6(șase) posturi de funcție publică, un
post de funcție publică de conducere ocupat și 5(cinci) posturi de funcție publică de
execuție ocupate, după cum urmează :
1. Șef birou, cl. I, gr. II, – ocupat
2. Consilier, cl. I, gr. superior, gradatia 4 – ocupat
3. Inspector, cl. I, gr. principal, gradatia 5 – ocupat
4. Inspector, cl. I, gr. principal, gradația 3 – ocupat
5. Inspector, cl. I, gr. asistent, gradatia 2 – ocupat
6. Referent cl. III, gr superior, gradația 3 – ocupat

•

Biroul financiar-contabil, managementul proiectelor,
achiziţii publice, cadastru și fond funciar, aflat în subordinea
primarului, cu un număr total de 6(șase) posturi de funcție publică, un post de funcție
publică de conducere de șef birou, vacant și 5(cinci) posturi de funcție publică de
execuție, după cum urmează :
1. Șef birou, cl. I, gr. II, – vacant, în prezent temporar ocupat(exercitare funcție
publică de conducere cu caracter temporar de către domnul Ciotină IoanMarius)
2. Inspector, cl. I, gr. superior– vacant
3. Consilier achiziţii publice, cl.I, gr. superior- vacant
4. Inspector, cl. I, gr. principal, gradatia 4 – ocupat

5. Inspector, cl. I, gr. principal, gradația 2 – funcție publică temporar vacantă, pe
perioada cât titularul postului, domnul Ciotină Ioan-Marius exercită temporar
funcția publică de conducere de Șef birou financiar-contabil
6. Inspector, cl. I, gr. superior, gradatia 5 – ocupat
•

Biroul de poliție locală,

aflat în subordinea primarului, cu un număr total
de 12 posturi (1 post de funcție publică specifică de conducere (vacant) și 11 posturi
de funcții publice specifice de execuție, după cum urmează :
1. Sef birou Poliție Locală, cl. I, gr. I – vacant
2. Polițist local cl. I, gr. asistent, atrib. polițistului local – vacant
3. Polițist local cl. I, gr. asistent, atrib. polițistului local – vacant
4. Polițist local cl. I, gr.asistent, atrib. polițistului local – ocupat
5. Polițist local cl. III, gr. superior, gradația 5 – ocupat
6. Polițist local cl. III, gr. superior, gradația 4 – ocupat
7. Polițist local cl. III, gr. superior, gradația 4 – ocupat
8. Polițist local cl. III, gr. principal, gradația 2 –ocupat
9. Polițist local cl. III, gr. principal, gradația 2 –ocupat
10. Polițist local cl. III, gr. asistent, gradația 1 –ocupat
11. Polițist local cl. III, gr. asistent, gradația 1 - ocupat
12. Polițist local cl. III, gr. asistent, gradația 1 - ocupat;

• Compartiment demnitari cu două posturi: primar și
viceprimar;
•

•

•

1. Primar comună – ocupat
2. Viceprimar comună - ocupat
Cabinet primar, în subordinea primarului, cu 1 post de funcție contractuala de
execuție:
1. Consilier personal primar (S) din cadrul cabinetului primarului comunei–
ocupat (contract de muncă pe durată determinată) ;
Compartimentul administrator public, în subordinea primarului, cu
1 post de funcție contractuală conducere:
1. Administrator public (S) gr. II, – ocupat;
Compartimentul secretar general al comunei, în subordinea
primarului, cu 1 post de funcție publică de conducere specifică.
1. Secretar general comună, cl. I, gr. II - ocupat

• Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului,
investiții și lucrări publice, aflat în subordinea primarului,
cu un post de funcție publică, după cum urmează :
1. Inspector, cl. I, gr. superior, gradația 2 (atribuții de șef structură urbanism și
amenajarea teritoriului) – ocupat
•

Compartimentul de relații cu publicul și registratură, aflat în
subordinea secretarului general al comunei, cu un 1 post de funcție publică de
execuție;
1. Inspector, cl. I, gr. superior, gradația 3 – ocupat

•

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, aflat în subordinea
Consiliului Local, cu 2 funcții contractuale de executie
1. Referent (M) tr. II, gradatia 2 – ocupat
2. Inspector de specialitate (S) gr. I, gradația 2 – ocupat

•

Biblioteca publică comunală Tomești, aflată în subordinea Consiliului
Local cu 1 post de funcție contractuală de execuție

•

•

1. Referent cu atribuțiile bibliotecarului, (M), treapta prof. IA, gradația 5 –
ocupat. aflat în subordinea Consiliului Local Tomești,
Centrul de Zi Sf. Maria Tomești, aflat în subordinea Consiliului Local
Tomești, cu un număr total de 6 posturi cu contract de muncă personal contractual ( 1
post de conducere și 5 posturi de execuție)
7. Director Centru de Zi Tomesti (S), gr. I – vacant, în prezent temporar
ocupat(exercitarea funcție contractuală de conducere cu caracter temporar de
către doamna Cupeț Liliana)
8. Inspector de specialitate ( S) gr. IA, cu atributiile educatorului, gradatia 4 –
ocupat
9. Inspector de specialitate (S) gr. II cu atributiile psihologului – temporar
vacant
10. Administrator I, (M), gradatia 5 – ocupat
11. Îngrijitor (G), gradația 4 – ocupat
12. Bucătar (G), gradația 5 – ocupat
Clubul Sportiv Tomești-Iași, aflat în subordinea Consiliului Local
Tomești, cu 3(trei) posturi de execuție, cu contract de muncă
1. Inspector de specialitate (S), gr. I , gradația 3 – ocupat
2. Referent (M), tr. IA, gradația 5 – ocupat
3. Îngrijitor (G), club sportiv, – ocupat

Rezultă un total de 72 de posturi, (60 de posturi conform prevederilor legale) și 12 posturi
la Biroul de Poliție Locală (1 funcție publică specifică de conducere și 11 funcții publice specifice
de execuție), conform prevederilor legale în materie, care dă dreptul la angajarea unui polițist local la
1000 locuitori.
NOTĂ: În totalul numărului de posturi sunt cuprinse și două posturi de demnitari (primar și viceprimar),
ocupate.
Organigrama nu cuprinde cele 65 de posturi contractuale de îngrijitori cu atribuțiile asistenților
personali.

În drept invoc următoarele prevederi: art. 105 alin. (1), art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și
art. 243 alin. (1) lit. a), art. 409, art. 610, art. 611 alin. (1) și alin. (2), art. 612 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.
53/2003, republicată, Codul Muncii; Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
republicată, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările și completările ulterioare; art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
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Număr total funcţii contractuale
de execuţie
Număr total demnitari*
(primar+viceprimar)
Număr total de posturi potrivit
art. III alin. (2) din O.U.G. nr.
63/2010 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 273/2006
privind finanțele publice locale,
precum și pentru stabilirea unor
măsuri financiare, cu
modificările și completările
ulterioare
*Număr total de funcții din
instituție
19.11.2020

Ocupate

Temporar
Vacante

Vacante

Total

21
2

2
0

4
2

27
4

19

2

2

23

1

0

1

2

9

0

2

11

27

2

1

30

1

0

1

2

26

2

0

28

2

0

0

2
Conf. legii
Organigrama poate
prevedea maxim
60 posturi + 12
posturi existente la
Birou Poliția Locală
Tomești(total 72)

60

4

PRIMAR,
Prof. Ştefan Timofte

8
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U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași
(Categ. comună gr. I)
Secretar general comună,
Nr. 15930 din 19.11.2020.

RAPORT COMPARTIMENT DE SPECIALITATE
Subsemnatul Mancaș Gabriel, secretar general al Comunei Tomeşti, Județul Iași
Având în vedere:
- Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu nr. 30394/2020, cu privire la
modificarea unor prevederi în cuprinsul organigramei;
-Nota de fundamentare cu nr. 15928 din 19.11.2020 a primarului comunei Tomeşti, judeţul Iaşi,
cu privire la aprobarea organigramei și a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Tomești, județul Iași;
-Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 15929 din 19.11.2020, întocmit în acest sens de către
primarul comunei Tomeşti, judeţul Iaşi, domnul Ştefan Timofte, cu privire la aprobarea”organigramei
și a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași,
proiect întocmit în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
Se impune modificarea Organigramei și a statelor de funcții, din cadrul aparatului de specialitate
al primarului Comunei Tomești, Județul Iași.
Aprobarea organigramei și a statelor de funcții, și constă în:
- aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești,
județul Iași, astfel cum este prevăzută în Anexa nr. 1,.
- aprobarea statelor de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei
Tomești, județul Iași, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 2,.
Rezultă astfel, un total de 72 de posturi, (60 de posturi conform prevederilor legale) și 12
posturi la Biroul de Poliție Locală (1 funcție publică specifică de conducere și 11 funcții publice
specifice de execuție), conform prevederilor legale în materie, care dă dreptul la angajarea unui polițist
local la 1000 locuitori.
NOTĂ: În totalul numărului de posturi sunt cuprinse și două posturi de demnitari (primar
și viceprimar), ocupate.
Organigrama nu cuprinde cele 65 de posturi contractuale de îngrijitori cu atribuțiile
asistenților personali.
Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesar a se adopta hotărârea Consiliului Local
Tomești pentru aprobarea:”organigramei și a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Tomești, județul Iași”, conform proiectului de hotărâre întocmit de primarul
comunei Tomești.
În drept invoc următoarele prevederi:
În drept invoc următoarele prevederi: art. 105 alin. (1), art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și
art. 243 alin. (1) lit. a), art. 409, art. 610, art. 611 alin. (1) și alin. (2), art. 612 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.
53/2003, republicată, Codul Muncii; Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
republicată, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările și completările ulterioare; Ordinul Ministrului Afacerilor Interne cu nr. 75/2019 pentru aprobarea
Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private
pentru situații de urgență;Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale de zi destinate copiilor; Hot. Guv. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal; Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, privind Codul de procedură fiscală; Legea nr. 155/2010,
republicată, a poliției locale; Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare;O.G. Nr. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea, şi funcţionarea serviciilor comunitare

pentru cadastru şi agricultură; Legea nr. 334/2002, a bibliotecilor, republicată; Legea educaţiei fizice şi sportului
nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sanctionarea corupţiei; Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; Legea nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1)
lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 - Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare. Urmare modificărilor intervenite mai sus, structura instituției este următoarea :

Funcția
Număr posturi
Număr total de funcții publice
Număr total de funcţii publice
de conducere
Număr total de funcţii publice
de execuție
Numar total de functii publice
specifice de conducere
Numar total de functii publice
specifice de execuție
Numar total de functii
contractuale
Număr total de funcţii
contractuale de conducere
Număr total funcţii contractuale
de execuţie
Număr total demnitari*
(primar+viceprimar)
Număr total de posturi potrivit
art. III alin. (2) din O.U.G. nr.
63/2010 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 273/2006
privind finanțele publice locale,
precum și pentru stabilirea unor
măsuri financiare, cu
modificările și completările
ulterioare
*Număr total de funcții din
instituție

Ocupate

Temporar
Vacante

Vacante

Total

21
2

2
0

4
2

27
4

19

2

2

23

1

0

1

2

9

0

2

11

27

2

1

30

1

0

1

2

26

2

0

28

2

0

0

2
Conf. legii
Organigrama poate
prevedea maxim
60 posturi + 12
posturi existente la
Birou Poliția Locală
Tomești(total 72)

60

4

8

Data: 19.11.2020
Secretar general comună,
Mancaș Gabriel
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