PRIMARIA VINTU DE JOS
BIROU BUGET-FINANTE, CONTABILITATE,
RESURSE UMANE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Nr. 7808/22.10.2014

Raport de specialitate,
privind aprobarea statului de functii, numarului de posturi si a organigramei pentru
aparatul de specialitate al primarului si serviciile subordonate
Consiliului local al comunei Vintu de Jos
Avand in vedere legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu
modificarile si completarile ulterioare,H.G. 624/2003 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, art.21, cu
modificarile si completarile ulterioare - art. 1 din Regulamentul de organizare si functionare
al ANFP, Legea nr.284/2010 privind salarizarea personalului bugetar, OG nr.63/2010
modificata de OG nr.58/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru
administratia publica locala propunem modificarea si completarea organigramei, a
numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului
comunei Vintu de Jos si a serviciilor si activitatilor subordonate.
Ocuparea posturilor unice sau ale celor destinate promovarii se va efectua cu
respectarea normelor elaborate de ANFP, in baza planului de ocupare a functiilor publice
pe anul 2014 si cu respectarea prevederilor OUG nr.223/2008.
Numarul total de posturi cuprinse in statul de functiuni pentru toate capitolele
bugetare se modifica dupa cum urmeaza:
1. Cap. 51. Aparatul de specialitate al primarului 25 posturi aprobate, fara
modificari(din care ocupate 18 de posturi).
2. Cap. 54. Serviciu de paza , aprobat 1 post, ocupate 1 post-fara modificari.
3. Cap. 67. Cultura, biblioteca aprobat 1 post, ocupat 1 post, fara modificari
4. Cap. 67. Cultura, Camin cultural aprobat 1 post, ocupat 1 post, fara modificari;
5. Cap. 67. Cultura, Camin cultural-Asezamant cultural Ansamblu Vintana aprobat
2 posturi din 2009, in cadrul proiectului „Modernizarea si dezvoltarea comunei
Vintu de Jos”, actiunea 5”Promovarea valorii mostenirii culturale in comuna
Vintu de Jos” , prin infiintarea asezamantului cultural-Ansamblu Vintana si
infiintarea a doua posturi, 1 director si 1 coregraf al Ansamblului, neocupate,
fara modificari;
6. Cap. 68. Asistenta sociala, Asistenti personali aprobat 15 posturi, aprobate din
anul 2014 ocupate 11 posturi, fara modificari;
7. Cap. 68. Asistenta sociala, Asistent comunitar aprobat 1 post, aprobate din anul
2013 ocupate 1 post, fara modificari;
8. Introducere compartiment nou:
Cap. 68. Asistenta sociala, Centru after school, propus spre aprobare 3
posturi, pentru functionarea acestuia avand la baza angajamentul din proiectul
„Modernizarea si dezvoltarea comunei Vintu de Jos”, actiunea 4”Infiintare Centru
after-school in comuna Vintu de Jos, initiat in anul 2009 si implememntat in
perioada 2010-2013.Angajamentul Comunei Vintu de Jos era de a pune in
functiune Centrul infiintarea a 3 posturi noi( asistent social, animator socio-educativ
si 1 muncitor necalificat) si asigurarea finantarii cheltuielilor de personal si de
intertinere a centrului;
9. Introducere compartiment nou:

Cap.84. Transporturi, Transport rutier- propunere aprobare 1 post sofer
microbuz pentru transport elevi scoala, cu derogare peste limita de posturi
prevazuta in OG nr.63/2010, modificata de OG nr.58/2014.
Pentru asigurarea proceduriolor legale privind parcul auto si traficul mijloacelor
auto se propune incheierea unui contract de prestari servicii cu atributii de
manager trafic care sa gestioneze parcul auto al institutiei ce cuprinde mijloacele
de transport, utilaje si echipamente de intretinere gospodarie si dezvoltare publica.
Avand in vedere cele mentionate, propunem aprobarea prezentului proiect de
hotarare, conform anexelor 1,2,3 si 4 la prezentul proiect de hotarare, tinand cont de
faptul ca pe acesta structura organizatorica a stat la fundamentarea cheltuielilor de
personal cuprinse in bugetul local aprobat si rectificat pe anul 2014, cu mentiunea ca
necesarul de personal pentru centru after school si sofer vor fi rectificate ulterior dupa
aprobarea majorarii plafonului pe anul 2014.

Vintu de Jos, 22.10.2014
Sef birou,
Ec.Groza Valentin

COMUNA
Vintu de Jos
Primaria

Nr.crt.

1.
2.
3.

Anexa nr.3 la raport nr. 7808/22.10.2014

STAT DE FUNCTII
al aparatului de specialitate al Primarului
comunei VINTU DE JOS
Denumirea functiei
Clasa
Grad
Treapta

Nr.posturi

5.

Primar
Viceprimar
Secretar al comunei
Birou buget finante,contabilitate,resurse umane,strategii-programe finantare
nerambursabila, achizitii publice,impozite si taxe locale
I
superior
1
Sef birou - Consilier
Referent - vacant post unic
III
debutant

6.
7.

Consilier vacant post unic
Consilier

I
I

debutant
asistent

1

1
1

8.

Referent –vacant(mandat primar)

III

superior

3

1

4.

1
1
1
7
1
1

9.
10.

Casier - contractual M;G
Consilier (ADL)

asistent

2
1

1
1

11

Compartiment Investitii, achizitii publice si servicii publice
Referent de specialitate
II
principal

1

1
1

12.

Compartiment Audit public intern
Auditor

I

superior

3

1
7

13.

Compartiment Cadastru si fond funciar
Consilier

I

superior

1

1

14.

Referent

III

superior

1

1

15.
16.
17.

Referent- vacant
Referent de specialitate

III
II
I

superior
asistent
asistent

1
2
1

1
1
1

I
I

asistent
principal

3

1
1

Compartiment Asistenta sociala,stare civila si autoritate tutelara
Consilier
I
superior
1
Consilier
I
asistent
1
Comp.-Urbanism, amenaj. teritoriului si lucrari publice

2
1
1
1

Referent
Compartiment pentru situatii de urgenta
Inspector- contractual

1
1
1
2

I

1

18.
19.
20
21.
22.
23

Consilier temporar vacant
Consilier vacant
Consilier

III

superior

1

M

Secretariat, Administrativ, Deservire
24.
Guard - contractul vacant
M;G
25.
Muncitor calificat - contractual
M;G
Total posturi: 25, din care: -persoane cu demnitate publica
-in aparatul propriu, din care:
-functii publice
-personal contractual

1

2
3
2
23
19
4

Vintu de Jos, 22 octombrie 2014

Primar,
Vlad Gheorghe

Sef birou,
ec. Groza Valentin

1
1

COMUNA
Vintu de Jos
Primaria

Anexa nr.4 la raport nr. 7808/22.10.2014

STAT DE FUNCTII
al serviciilor si activitatilor subordonate
Consiliului local al comunei Vintu de Jos

1.
CULTURA-BIBLIOTECA
(cap.67 Cultura)

1 post

2. CULTURA
2.1. CAMIN CULTURAL
(cap.67 Cultura)
2.2. ASEZAMANT CULTURAL
-ANSAMBLU VINTANA
(cap.67 Cultura)
Total pct.2
3. SERVICIU PAZA
(cap.54 Alte servicii publice generale)
4. ASISTENTA SOCIALA:
(cap.68 Asistenta sociala)
4.1 Asistenti personali

15 posturi

4.2. Asistent comunitar

1 post

4.3. Centru after school

3 posturi

Total pct.4
5.TRANSPORT
(cap.84 Transporturi)

studii medii

referent treapta 2

1 post

studii medii referent treapta 2

2 posturi

1 director si 1 coregraf

3 posturi
1 post

M.G. agent de paza treapta 2

M ;G

asistent social debutant

M

asistent comunitar

S=2 posturi( profesor si asistent social),
M;G=1 post (muncitor necalificat)

19 posturi
1 post

M ;G

1 sofer microbuz transport elevi

TOTAL POSTURI : 25, din care 20 posturi fac exeptie de la numarul maxim de posturi aprobat
anual(cap.68 Asistenta si 1 sofer microbuz).

Vintu de Jos, 22.10.2014

Primar,
Vlad Gheorghe

Sef birou,
ec. Groza Valentin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA VINŢU DE JOS
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea statului de funcţii, numărului de posturi şi a organigramei pentru aparatul
de specialitate al primarului şi serviciilor subordonate Consiliului local al comunei Vinţu de
Jos
Consiliul local al comunei Vinţu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2014;
Analizând:
referatul nr. 7808/22.10.2014 a biroului buget finanţe contabilitate, resurse umane,
impozite şi taxe locale;
expunerea de motive a primarului în calitatea sa de iniţiator;
avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local Vinţu de Jos;
Având în vedere prevederile:
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
H.G. nr. 624/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice;
OUG nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare;
Ordonanţa de Guvern nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare;
Ordonanţa de Guvern nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi
pentru modificarea unor acte normative;
În temeiul art. 36, alin. 2. lit. a, alin. 3, lit. b precum şi al art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă statul de funcţii, numărul de posturi şi a organigramei pentru aparatul de
specialitate al primarului şi serviciilor subordonate Consiliului local al comunei Vinţu de Jos
conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 4.
Art. 2 Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii cu atribuţii de manager de
trafic care să gestioneze parcul auto al Primăriei comunei Vinţu de Jos ce cuprinde mijloacele de
transport, utilaje şi echipamente de întreţinere, gospodărie şi dezvoltare publică.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi atacată la secţia de contencios administrativ a Tribunalului
Alba, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Alba, primarului
comunei Vinţu de Jos, biroului buget finanţe contabilitate, resurse umane, impozite şi taxe locale.
Vinţu de Jos, 24.10.2014
Primar,
Vlad Gheorghe

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA VINŢU DE JOS
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea statului de funcţii, numărului de posturi şi a organigramei pentru
aparatul de specialitate al primarului şi serviciilor subordonate Consiliului local al
comunei Vinţu de Jos
Având în vedere prevederile:
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 624/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
OUG nr. 223/2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli
bugetare;
Ordonanţa de Guvern nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare;
Ordonanţa de Guvern nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri
financiare şi pentru modificarea unor acte normative;
art. 36, alin. 2. lit. a, alin. 3, lit. b precum şi al art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicate, cu modificările
şi completările ulterioare,
precum şi solicitarea Agenţiei pentru finanţarea Investiţiilor Rurale, CRFIR 7
Centru Alba Iulia- Compartiment Control Ex-post nr. 40430/06.10.2014 precum şi
Hotărârea Consiliului local Vinţu de Jos, nr. 66/24.07.2009; Hotărârea Consiliului
local Vinţu de Jos, nr. 69/24.07.2009 propun aprobarea proiectului de hotărâre în
forma în care a fost redactat.

Vinţu de Jos, 21.10.2014
PRIMAR
Vlad Gheorghe

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA VINŢU DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 78
privind aprobarea statului de funcţii, numărului de posturi şi a organigramei pentru aparatul
de specialitate al primarului şi serviciilor subordonate Consiliului local al comunei Vinţu de
Jos
Consiliul local al comunei Vinţu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2014;
Analizând:
referatul nr. 7808/22.10.2014 a biroului buget finanţe contabilitate, resurse umane,
impozite şi taxe locale;
expunerea de motive a primarului în calitatea sa de iniţiator;
avizul favorabil al comisiilor de specialitate al Consiliului Local Vinţu de Jos;
Având în vedere prevederile:
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
H.G. nr. 624/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice;
OUG nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare;
Ordonanţa de Guvern nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare;
Ordonanţa de Guvern nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi
pentru modificarea unor acte normative;
În temeiul art. 36, alin. 2. lit. a, alin. 3, lit. b precum şi al art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă statul de funcţii, numărul de posturi şi a organigramei pentru aparatul de
specialitate al primarului şi serviciilor subordonate Consiliului local al comunei Vinţu de Jos
conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 4.
Art. 2 Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii cu atribuţii de manager de
trafic care să gestioneze parcul auto al Primăriei comunei Vinţu de Jos ce cuprinde mijloacele de
transport, utilaje şi echipamente de întreţinere, gospodărie şi dezvoltare publică.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi atacată la secţia de contencios administrativ a Tribunalului
Alba, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Alba, primarului
comunei Vinţu de Jos, biroului buget finanţe contabilitate, resurse umane, impozite şi taxe locale.
Vinţu de Jos, 30.10.2014
Preşedinte de şedinţă,
Sibişan Nicolae

Secretar,
Mădăraş Florina

COMUNA
Vintu de Jos
Primaria

Anexa nr.3 la HCL NR. 78/30.10.2014

STAT DE FUNCTII
al aparatului de specialitate al Primarului
comunei VINTU DE JOS

Nr.crt.

1.
2.
3.

Denumirea functiei

Clasa

Grad

Treapta Nr.posturi

5.

Primar
Viceprimar
Secretar al comunei
Birou buget finante,contabilitate,resurse umane,strategiiprograme finantare nerambursabila, achizitii
publice,impozite si taxe locale
I
superior
1
Sef birou - Consilier
Referent - vacant post unic
III
debutant

6.
7.
8.
9.
10.

Consilier vacant post unic
Consilier
Referent –vacant(mandat primar)
Casier - contractual M;G
Consilier (ADL)

11

Compartiment Investitii, achizitii publice si servicii
publice
Referent de specialitate
II
principal

12.

Compartiment Audit public intern
Auditor

4.

13.
14.
15.
16.
17.

Compartiment Cadastru si fond
funciar
Consilier
Referent
Referent- vacant
Referent de specialitate
Consilier temporar vacant

I
I
III

debutant
asistent
superior

I

asistent

1
3
2
1

1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

I

superior

3

1
7

I
III
III
II
I

superior
superior
superior
asistent
asistent

1
1
1
2
1

1
1
1
1
1

18.
19.

23

Consilier vacant
I
asistent
3
Consilier
I
principal
Compartiment Asistenta sociala,stare civila si autoritate
tutelara
Consilier
I
superior
1
Consilier
I
asistent
1
Comp.-Urbanism, amenaj. teritoriului si lucrari publice
Referent
III
superior
1
Compartiment pentru situatii de
urgenta
Inspector- contractual
M
1

24.
25.

Secretariat, Administrativ,
Deservire
Guard - contractul vacant
Muncitor calificat - contractual

20
21.
22.

M;G
M;G

2
3

Total posturi: 25, din care: -persoane cu demnitate publica
-in aparatul propriu, din care:
-functii publice
-personal contractual
Vintu de Jos, 30 octombrie 2014

Preşedinte de şedinţă,
Sibişan Nicolae

Secretar,
Mădăraş Florina

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
23
19
4

COMUNA
Vintu de Jos
Primaria

Anexa nr.4 la HCL nr. 78/30.10.2014

STAT DE FUNCTII
al serviciilor si activitatilor subordonate
Consiliului local al comunei Vintu de Jos

1.
CULTURA-BIBLIOTECA
(cap.67 Cultura)

1 post

2. CULTURA
2.1. CAMIN CULTURAL
(cap.67 Cultura)
2.2. ASEZAMANT CULTURAL
-ANSAMBLU VINTANA
(cap.67 Cultura)
Total pct.2
3. SERVICIU PAZA
(cap.54 Alte servicii publice generale)
4. ASISTENTA SOCIALA:
(cap.68 Asistenta sociala)
4.1 Asistenti personali

15 posturi

4.2. Asistent comunitar

1 post

4.3. Centru after school

3 posturi

Total pct.4
5.TRANSPORT
(cap.84 Transporturi)

studii medii

referent treapta 2

1 post

studii medii referent treapta 2

2 posturi

1 director si 1 coregraf

3 posturi
1 post

M.G. agent de paza treapta 2

M ;G

asistent social debutant

M

asistent comunitar

S=2 posturi( profesor si asistent social),
M;G=1 post (muncitor necalificat)

19 posturi
1 post

M ;G

1 sofer microbuz transport elevi

TOTAL POSTURI : 25, din care 20 posturi fac exeptie de la numarul maxim de posturi aprobat
anual(cap.68 Asistenta si 1 sofer microbuz).

Vintu de Jos, 30. 10.2014

Preşedinte de şedinţă,
Sibişan Nicolae

Secretar,
Mădăraş Florina

