ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA VĂRĂDIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de functii pentru aparatul de
specialitate a Primarului Comunei Vărădia în anul 2015
Consiliul local al Comunei Vărădia întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2015
Având în vedere:
-

Referatul de aprobare a Primarului Comunei Varadia, avizul Comisiei de specialitate
şi raportul compartimentului de resort,

-

prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în
anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

-

prevederile Legii nr.53/2003–Codul muncii, republicată în anul 2011, cu modificările
şi completările ulterioare;

-

prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

-

Legea nr.51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice , cu modificările şi
completările ulterioare

-

Legea nr. 224/ 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

În temeiul prevederilor art. 36 al. 2 lit “a”, alin 3 lit “b” si art 45 alin 1 din Legea nr.
215/2001 actualizată privind administraţia publică locală,
HOTĂRÂŞTE:
Art.1 – (1) Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de functii pentru aparatul de
specialitate a Primarului Comunei Vărădia în anul 2015, în sensul înființării Serviciului Public de
Apă și Canal Vărădia , serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local
Vărădia, încadrat exclusiv cu personal în regim contractual .
(2) Se aprobă darea în administrare către Serviciului Public de Apă și Canal Vărădia,
a bunurilor ce formează sistemul public de alimentare cu apă și canalizare a Comunei Vărădia .

Art.2 - Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de functii pentru aparatul de
specialitate a Primarului Comunei Vărădia în anul 2015, în sensul transformării postului
contractual vacant de casier, treapta 3 în postul contractual vacant de muncitor necalificat I.
Art.3 Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vărădia ce
cuprinde serviciul public subordonat Consiliului Local al Comunei Vărădia în anul 2015, conform
anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.4 - Se aprobă statul de funcţii pentru funcţiile de demnitate publică,pentru funcţiile
publice şi pentru funcţiile contractuale din cadrul Unității Administrativ-Teritoriale a Comunei
Vărădia și pentru serviciul public subordonat Consiliului Local al Comunei Vărădia în anul 2015,
conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.5 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art.6 - Anexele nr.1-nr.2 la prezenta hotărâre, fac parte integrantă din aceasta.
Art.7– Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit art.48 alin.(2), art.49 alin.1
teza II şi ale art.115 alin. (4) şi (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare la:Instituţia Prefectului - Judeţul CaraşSeverin şi Primarului Comunei Vărădia

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
SĂPLĂCAN CELIA-CAMELIA
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Vărădia la 22.09.2015
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
PRIMĂRIA COMUNEI VĂRĂDIA

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de functii pentru aparatul de
specialitate a Primarului Comunei Vărădia în anul 2015
Luând în considerare faptul că o premisă determinantă în stabilirea obiectivelor şi
strategiilor guvernamentale o constituie armonizarea legislaţiei specifice administraţiei
publice în vederea eficientizării actului administrativ,
Ţinând cont de faptul că activitatea administraţiei publice trebuie să fie măsurabilă şi
eficientă, se impune luarea cu celeritate a unor măsuri privind numărul de posturi aprobate
autorităţilor şi instituţiilor publice, care vizează ajustarea şi reaşezarea structurilor funcţionale
de o manieră flexibilă, care să permită îndeplinirea cu eficienţă a atribuţiilor instituţionale.
Pentru anul 2015 ,nu se reduce numărul de posturi din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Vărădia rezultând un număr total de 17 posturi care sunt evidenţiate
după cum urmeză :
-2 posturi demnitate publică : primar şi viceprimar .
- 1 post secretar comună
1.- Compartimentului contabilitate , taxe, impozite locale si resurse umane :
Este compus din 3 posturi :
-2 posturi de functionari publici,referenti superiori , clasa 3 ,studii medii , unul cu
atribuţii de a încasa taxele şi impozitele locale, datorate de persoane fizice şi juridice, în
conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 Codul fiscal , O.G. nr.92 din 2003 privind
Codul de procedură fiscal şi celălalt în calitate de contabil , in conformitate cu atributiile
funcţionale gospodăreşte mijloacele bănesti , asigura colectarea veniturilor la bugetul local
şi dispune angajarea chelutielilor cu aprobarea ordonatorului principal şi ca urmarea a
Hotărârilor adoptate în acest sens de Consiliul Local.pune în aplicare prevederile : Legii
nr.273/2006 lege privind finanţele publice locale, legii nr.57172003 Codul Fiscal,
O.G.nr.92/2003 Codul de procedură fiscală , Legea Contabilităţii
si
-1 posturi funcţii contractuale : 1 post contractual vacant de operator calculator III,
studii medii care are rolul de a opera date în programele existente la nivelul primăriei
Responsabilităţile stabilite , nu se regăsesc într-o altă componentă funcţională
2.- Compartimentul administrativ, de întreţinere si situatii de urgenţă :
Este compus din 3 posturi contractuale :
- 1 guard ,
- 1 sef serviciu situatii de urgenţă,studii medii –functie contractuală
- 1 muncitor calificat IV – (fochist) - funcţie contractuală .
Responsabilităţile stabilite , nu se regăsesc într-o altă componentă funcţională

3. - Compartimentul agricol,cadastru si asistenta sociala :
Este format din 3 posturi:
- 2 posturi de funcţionari publici dintre care:
-1 functionar public,referent agricol superior,clasa 3 ,studii medii
care este responsabil cu Registrul Agricol, pe suport de hârtie şi suport magnetic ,ţine
evidenţa suprafeţelor agricole intravilane şi extravilane pe categorii de folosintă, sprijină
fermierii şi micii producători agricoli , prin punerea la dispozitie a însrisurilor necesare
obţinerea subvenţiilor pentru culture agricole şi animalele din gospodărie, este implicat în
punerea în aplicare a prevederilor legilor fondului funciar
- 1 post vacant de functionar public, inspector asistent social,clasa 1,
debutant,studii superioare –funcţie vacantă
- 1 post funcţie contractuală - administrator II –functie contractuala,studii medii
Responsabilităţile stabilite , nu se regăsesc într-o altă componentă funcţională
4. - Compartimentul relatii cu publicul ,stare civila si dezvoltare locala :
Este format din :
- 2 posturi vacante de funcţionari publici dintre care:
- 1 inspector asistent ,clasa 1, studii superioare, funcţie publică vacantă
- 1 referent resurse umane, clasa 3,principal, studii medii , funcţie publică vacantă
Responsabilităţile stabilite , nu se regăsesc într-o altă componentă funcţională
5. - Consilier primar
– 1 functie contractuala ( referent 1A), studii medii
Responsabilităţile stabilite , nu se regăsesc într-o altă componentă funcţională

-

6. Se înființează Serviciului Public de Apă și Canal
1 muncitor necalificat I , –funcţie contractuală vacantă,
(ca urmare a transformării postului contractual de casier ,treapta 3)
1 muncitor necalificat I , –funcţie contractuală vacantă,
(ca urmare a mutării acestui post din Compartimentul Administrativ ,Întreținere și
Situații de Urgență)

Responsabilităţile stabilite , nu se regăsesc într-o altă componentă funcţională
Posturile vacante ale instituţiei atât cele publice cât şi cele contractuale sunt posturi unice şi
sunt în număr total de 5 posturi (3 posturi funcţii publice vacante şi 2 posturi funcţii
contractuale vacante ).
În raport cu cele arătate mai sus, apreciez că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru inţierea
acestui proiect de hotărâre, care are ca obiect modificarea organigramei și a statului de funcții
în sensul înființării Serviciului public de apă și canal la nivelul Comunei Vărădia și
menţinerea neschimbată a structurii organizatorice pe compartimente funcţionale,

a

numarului de posturi publice si contractuale, în totalitate posturi unice, din Organigrama şi
Statul de Funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Vărădia , actualmente în
număr de 17 pentru anul 2015 .
Ţinând cont de cele prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare prezentul proiect de
hotărâre.
INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
MUŞA DĂNUŢ IONEL

