
ROMANIA 

JUDETUL  GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

CONSILIUL  LOCAL   

HOTARAREA  nr. 41 

din 29.07.2013  

 

cu privire la modificarea H.C.L nr. 9/28.02.2013 privind aprobarea organigramei si a statului de functii 

al Consiliului local Tulucesti,jud. Galati pe anul 2013; 

 

INITIATOR: Bratu Petrică  - primarul comunei Tuluceşti; 

Numarul si data depunerii proiectului de hotarare :  5534/26.07.2013     

Consiliul Local al comunei Tuluceşti, jud. Galati, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

29.07.2013 conform dispoziţiei de convocare nr. 215/18.07.2013;    

Având in vedere expunerea de motive prezentata de initiator înregistrată sub nr.  

5535/26.07.2013; 

Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului înregistrat sub nr. 5538/26.07.2013         

Având in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism înregistrată sub nr. 5567/26.07.2013;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice 

Având in vedere prevederile HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 din OUG nr. 77/2013 privind 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 

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Galaţi nr. 888/04.02.2013 prin care se stabileşte 

ca aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, Judeţul Galaţi să cuprindă un număr de 8 

posturi temporare numai pentru perioada implementării proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile; 

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 59 din 31.08.2011 privind însuşirea acordului de 

cooperare cu Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania, privind organizarea si 

exercitarea activitatii de salubrizare; 

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 7 din 05.07.2012 privind însuşirea acordului de 

cooperare cu Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania, privind organizarea si 

exercitarea activităţii de întreţinere şi exploatare staţie de epurare şi sistem de canalizare; 

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 27 din 26.09.2012 privind însuşirea acordului de 

cooperare cu Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania, privind organizarea si 

exercitarea activităţii de urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

Având în vedere prevederil H.C.L nr. 73/26.10.2009 privind : aprobarea studiului de fezabilitate 

şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Dezvoltarea reţelelor de canalizare în comuna 

Tuluceşti, judeţul Galaţi” 

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 66/19.10.2011 privind : aprobarea asigurarii cofinantarii, 

a altor cheltuieli neeligibile precum si a unor cheltuieli suplimentare care apar pe masura derularii 

actiunii pe toata perioada implementarii proiectului ”Dezvoltarea sistemului de management al apei in 

comuna Tulucesti, judetul Galati si in comuna Sireti, raionul Straseni”  

 



Având în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. 1/2/152 – 28229/02.05.2012, 

MISETC CODE 1125, convenit între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de 

Autoritate de Gestionare Comună pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica 

Moldova 2007-2013, şi Comuna Tuluceşti, în calitate de beneficiar; 

Având în vedere avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti nr. 27541/2013; 

In baza art. 36, alin. 3 lit. b, art. 112  din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 

locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica  locala, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se  aproba modificarea organigramei unitatii administrativ teritoriale, statului de functii 

pentru functionarii publici şi personalul contractual pentru anul 2013, conform anexelor 1, 2, care fac 

parte integranta din prezenta hotarire.  

     Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de primarul comunei Tuluceşti ; 

    Art.3 (1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Galati in vederea exercitarii 

controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei. 

         (2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei comunei 

Tuluceşti. 

          

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     Contrasemnează  

       Nour Gheorghe                                Secretar 

                 Sandu Dan 

 

      Marin Neculai 

 

 

 

     Răuţă Viorica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

       ROMANIA 

  JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCEŞTI 

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ 

NR.   5538/26.07.2013  

 

Raport de specialitate 

 

 

la proiectul de hotărâre : modificarea H.C.L nr. 9/28.02.2013 privind aprobarea organigramei si a 

statului de functii al Consiliului local Tulucesti,jud. Galati pe anul 2013; 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice; 

Având in vedere prevederile HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Galaţi nr. 888/04.02.2013 prin care se stabileşte 

ca aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, Judeţul Galaţi să cuprindă un număr de 8 

sunt posturi temporare numai pentru perioada implementării proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile; 

Având în vedere faptul că acest aparat trebuie să deservească, conform ultimului recensământ al 

populaţiei, un număr de 7316 de locuitori, la care se adaugă un număr foarte mare de străinaşi ce şi-au 

construit locuinţe pe teritoriul admnistrativ al comunei Tuluceşti(categoria I), dar care nu şi-au 

schimbat domiciliul din Galaţi(14 KM distanţa până la Galaţi). 

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 59 din 31.08.2011 privind însuşirea acordului de 

cooperare cu Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania, privind organizarea si 

exercitarea activitatii de salubrizare; 

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 7 din 05.07.2012 privind însuşirea acordului de 

cooperare cu Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania, privind organizarea si 

exercitarea activităţii de întreţinere şi exploatare staţie de epurare şi sistem de canalizare; 

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 27 din 26.09.2012 privind însuşirea acordului de 

cooperare cu Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania, privind organizarea si 

exercitarea activităţii de urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

Având în vedere prevederile din OUG nr. 77/2013 privind 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, care stipulează „(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se 

desfiinţează posturile vacante la: 
    a) ministere; 

    b) instituţiile şi autorităţile publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 

Guvernului ori a ministerelor, indiferent de modul de finanţare; 

    c) instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de 

stat şi/sau din bugetele fondurilor speciale; 

    d) instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 



    (2) Fac excepţie de la reducerea prevăzută la alin. (1) următoarele: 

    a) posturile vacante determinate ca diferenţă între numărul posturilor corespunzător categoriei 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 şi numărul posturilor ocupate, 

stabilit potrivit prevederilor pct. 1 din anexa la 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu 

modificările ulterioare, precum şi posturile vacante din compartimentele autorităţilor administraţiei 

publice locale pentru care au fost stabilite posturi potrivit prevederilor pct. 2 - 4 din anexa la Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu 

modificările ulterioare; 

    b) posturile vacante unice din cadrul instituţiilor publice locale, definite ca acele posturi ale căror 

atribuţii, prin conţinutul şi natura lor sau prin responsabilităţile stabilite, nu se regăsesc într-o altă 

componentă funcţională; 

    c) posturile vacante pentru care au fost începute procedurile de ocupare, până la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi posturile vacante ocupate temporar la data intrării 

în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; 

    d) posturile vacante din unităţile şi instituţiile de învăţământ şi cercetare, unităţile sanitare, unităţile 

de asistenţă socială şi unităţile de asistenţă medico-socială, Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi 

Recuperare a Capacităţii de Muncă şi cabinetele de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de 

pensii; 

    e) posturile vacante a căror ocupare a fost aprobată potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 

5/2013; 

    f) posturile vacante aferente funcţiilor de demnitate publică şi celor asimilate acestora, funcţiilor de 

primar, de viceprimar, de preşedinte/vicepreşedinte al consiliului judeţean, inclusiv cele aferente 

cabinetelor acestora; 

    g) posturile vacante aferente funcţiilor publice de conducere generale, specifice sau cu statut special, 

cele aferente categoriei înalţilor funcţionari publici, precum şi cele aferente funcţiilor militare de 

conducere, cele de secretar al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi de administrator public, 

precum şi posturile vacante de conducere pentru personalul contractual; 

    h) posturile vacante din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, care sunt stabilite în conformitate cu 

procesul de planificare a apărării la nivel naţional, cu standardele NATO şi legislaţia în vigoare; 

    i) posturile vacante din structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cele 

necesare încadrării, în condiţiile legii, a promoţiei de ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri 

militari şi funcţionari publici cu statut special din anul 2013 de către Ministerul Afacerilor Interne şi 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor; 

    j) posturile vacante din structurile sau instituţiile nou-înfiinţate în cadrul ori în subordinea 

instituţiilor şi autorităţilor publice din administraţia publică centrală, care au atribuţii noi, stabilite prin 

acte normative, a căror înfiinţare s-a aprobat în anul 2013, până la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, dacă acestea s-au înfiinţat prin reorganizarea altor structuri sau instituţii publice 

deja existente, precum şi posturile vacante din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi 

structurile din subordinea acestora, care se reduc conform procesului de reorganizare a acestora; 

    k) posturile vacante din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, 

Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Serviciului Exterior al Ministerului 

Afacerilor Externe şi din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice şi al structurilor din subordinea 

acesteia; 

    l) posturile vacante din cadrul autorităţilor de management şi organismelor intermediare, agenţiilor 

de plată subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care gestionează fonduri externe 

nerambursabile; 

    m) posturile vacante unice din cadrul unităţilor subordonate/în coordonarea/sub autoritatea 

ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, definite ca acele 



posturi ale căror atribuţii, prin conţinutul şi natura lor sau prin responsabilităţile stabilite, nu se regăsesc 

într-o altă componentă organizatorică. 

    ART. 2 

    Numărul total al posturilor ocupate, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se 

reduce potrivit anexei nr. 2, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal. 

    ART. 4 

    Instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de 

la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să adopte/emită actele 

normative/administrative specifice de aprobare a structurii funcţionale, în conformitate cu măsurile 

prevăzute la art. 1 - 3, după caz.” 

 Astfel, posturile vacante la nivelul functiilor publice din cadrul statului de functii al comunei 

Tulucesti sunt cele de consilier juridic care se incadreaza in prevederile art. 1 al. 2 lit. b din OUG nr. 

77/2013 si arhitect sef care se incadreaza in prevederile art. 1 al. 2 lit. g din OUG nr. 77/2013; 

 Având în vedere prevederile H.C.L nr. 73/26.10.2009 privind : aprobarea studiului de 

fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Dezvoltarea reţelelor de canalizare în 

comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” 

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 66/19.10.2011 privind : aprobarea asigurarii cofinantarii, 

a altor cheltuieli neeligibile precum si a unor cheltuieli suplimentare care apar pe masura derularii 

actiunii pe toata perioada implementarii proiectului ”Dezvoltarea sistemului de management al apei in 

comuna Tulucesti, judetul Galati si in comuna Sireti, raionul Straseni” . 

Având în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. 1/2/152 – 28229/02.05.2012, 

MISETC CODE 1125, convenit între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de 

Autoritate de Gestionare Comună pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica 

Moldova 2007-2013, şi Comuna Tuluceşti, în calitate de beneficiar, care prevede ca urmare a acordării 

finanţării şi implementării proiectului transfrontalier, obligaţia comunei Tuluceşti de a creea un 

compartiment intitulat „canalizare” unde vor trebui angajate două persoane in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 53/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste posturi, de 

muncitor calificat I, ca urmare a atributiilor diferite stabilite prin fisa postului (un post de electrician, si 

unul de instalator), vor fi posturi unice conform art. 1 al. 2 lit. b din OUG nr. 77/2013 privind 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; 

Având în vedere prevederile art. 112 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează „La nivelul comunelor şi 

oraşelor, primarul poate propune consiliului local înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita 

numărului maxim de posturi aprobate. Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se 

fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea 

în funcţie se face pe bază de concurs. Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de 

management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau 

a serviciilor publice de interes local. Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile 

legii, calitatea de ordonator principal de credite.” Postul de administrator public, este functie 

contractuala, si este post unic conform art. 1 al. 2 lit. g din OUG nr. 77/2013 privind 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; In aceeasi situatie de post unic conform art. 1 al. 2 lit. b din 

OUG nr. 77/2013 este si cel de muncitor calificat I din cadrul compartimentului iiluminat public. 

Având în vedere asocierea cu ACOR pentru desfasurarea activitatii de audit la nivelul primariei 

Tulucesti, se va desfiinta compartimentul de audit public, respectiv se va desfiinta functia de auditor 

public ce exista pana la acest moment in organigrama comunei Tulucesti. Mai mult decat, colaborarea 

cu ACOR, filiala Galaţi, pentru desfăşurarea unor activităţi în comun in folosul comunităţii locale, 

trebuie ca organigrama să cuprindă şi aceste compartimente, şi în consecinţă să fie reprezentate; 



Au fost desfiintate in conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2013 un numa de 21 posturi de 

personal contractual din care 15 posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap, celelalte 6 

fiind din compartimentele de alimentare cu apa si de gospodarire si intretinere. 

Având în vedere avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti nr. 27541/2013; 

Ţinând seama de aceste prevederi, statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Tuluceşti se va modifica şi va cuprinde un număr de 70 de posturi după cum urmează: 

- 14 posturi de funcţionari publici, din care 2 de conducere şi anume cel de secretar comună, 

care este ocupat si unul de arhitect sef care este vacant, şi 12 posturi de execuţie. Din cele 

12 posturi de executie de funcţionar public, 11 posturi sunt ocupate, fiind vacant 1 post şi 

anume cel de consilier juridic, care este totodată post unic; 

- 54 posturi contractuale, din care 1 post de conducere de administrator public, post vacant 

unic; 25 de posturi rezervate asistenţilor personali pentru persoane cu handicap; 28 de 

posturi contractuale din care 25 sunt ocupate, iar restul de trei fiind vacante şi anume cel de 

muncitor calificat I din cadrul compartimentului „iluminat public”, post unic, precum şi cele 

două noi create în compartimentul „canalizare” ca urmare a obligaţiilor ce derivă din 

implementarea proiectului transfrontalier;  Nu avem posturi de poliţie comunitară, sau de 

evidenţa persoanelor. Mai există 8 posturi contractuale ce sunt cu caracter temporar numai 

pentru perioada implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; 

- 2 posturi de conducere cu indemnizaţii, şi anume primarul şi viceprimarul; 

Este de competenţa consiliului local ca în şedinţă să adopte proiectul de hotărâre sus 

menţionat în conformitate cu prevederile din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată. 

În conformitate cu art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată  

s-a intocmit prezentul raport de specialitate. 

 
Referent 

Popa Dragostina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
       ROMANIA 

  JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCEŞTI 

Nr. 5535/26.07.2013 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
la proiectul de hotărâre : modificarea H.C.L nr. 9/28.02.2013 privind aprobarea organigramei si a 

statului de functii al Consiliului local Tulucesti,jud. Galati pe anul 2013; 

 

 
În propunerea pe care o fac Consiliului Local Tuluceşti privind proiectul de hotărâre  privind  

modificarea H.C.L nr. 928.02.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Consiliului 

Local Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2013, trebuie ţinut seama de prevederile următoarelor acte 

normative, şi anume : 

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice 

Având în vedere prevederile HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi are conform ultimului recensământ al populaţiei, un număr de 

7356 de locuitori. După cum ştiţi, din punct de vedere geografic comuna Tuluceşti se află la 14 km de 

Galaţi, şi mulţi locuitori şi-au achiziţionat terenuri şi şi-au construit locuinţe în comuna Tuluceşti. Şi 

faţă de aceştia avem obligaţia de a asigura servicii prompte şi de calitate. Deci, la numărul oficial de 

7356 de cetăţeni ai comunei Tuluceşti se adaugă un număr mare de străinaşi ce deţin proprietăţi pe raza 

administrativă a comunei Tuluceşti. 

Luând în considerare opiniile şi recomandările Fondului Monetar Internaţional, Comisiei 

Europene şi ale Băncii Mondiale referitoare la creşterea disciplinei financiare, predictibilităţii şi a 

transparenţei execuţiei bugetare la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la 

diminuarea arieratelor înregistrate ca urmare a managementului financiar imprudent şi la reducerea 

cheltuielilor bugetare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, şi fiind necesară adoptarea 

unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare şi de întărire a disciplinei financiare, astfel încât să 

se reducă deficitele dintre veniturile şi angajamentele legale de cheltuieli publice locale, Guvernul 

României a luat măsuri privind eficientizărea activităţii instituţiilor publice locale şi a îmbunătăţirii 

actului managerial în condiţiile reducerii cheltuielilor bugetare locale, adoptând în acest sens OUG nr. 

63/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum 

şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. Acest act normativ a reglementat criteriile prin care s-a 

stabilit numărul de personal din fiecare instituţie. În completarea acestor prevederi, a apărut OUG nr. 

77/2013 privind 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; 

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Galaţi nr. 888/04.02.2013 prin care se stabileşte 

ca aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, Judeţul Galaţi să cuprindă un număr de 8 

sunt posturi temporare numai pentru perioada implementării proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile; 



Având în vedere prevederile H.C.L nr. 59 din 31.08.2011 privind însuşirea acordului de 

cooperare cu Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania, privind organizarea si 

exercitarea activitatii de salubrizare; 

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 7 din 05.07.2012 privind însuşirea acordului de 

cooperare cu Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania, privind organizarea si 

exercitarea activităţii de întreţinere şi exploatare staţie de epurare şi sistem de canalizare; 

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 27 din 26.09.2012 privind însuşirea acordului de 

cooperare cu Filiala Judeteana Galati a Asociatiei Comunelor din Romania, privind organizarea si 

exercitarea activităţii de urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

Astfel, posturile vacante la nivelul functiilor publice din cadrul statului de functii al comunei 

Tulucesti sunt cele de consilier juridic care se incadreaza in prevederile art. 1 al. 2 lit. b din OUG nr. 

77/2013 si arhitect sef care se incadreaza in prevederile art. 1 al. 2 lit. g din OUG nr. 77/2013; 

 Având în vedere prevederile H.C.L nr. 73/26.10.2009 privind : aprobarea studiului de 

fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Dezvoltarea reţelelor de canalizare în 

comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” 

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 66/19.10.2011 privind : aprobarea asigurarii cofinantarii, 

a altor cheltuieli neeligibile precum si a unor cheltuieli suplimentare care apar pe masura derularii 

actiunii pe toata perioada implementarii proiectului ”Dezvoltarea sistemului de management al apei in 

comuna Tulucesti, judetul Galati si in comuna Sireti, raionul Straseni” . 

Având în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. 1/2/152 – 28229/02.05.2012, 

MISETC CODE 1125, convenit între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de 

Autoritate de Gestionare Comună pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica 

Moldova 2007-2013, şi Comuna Tuluceşti, în calitate de beneficiar, care prevede ca urmare a acordării 

finanţării şi implementării proiectului transfrontalier, obligaţia comunei Tuluceşti de a creea un 

compartiment intitulat „canalizare” unde vor trebui angajate două persoane in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 53/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste posturi, ca 

urmare a atributiilor diferite stabilite prin fisa postului (un post de electrician, si unul de instalator), vor 

fi posturi unice conform art. 1 al. 2 lit. b din OUG nr. 77/2013 privind 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; 

Având în vedere prevederile art. 112 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează „La nivelul comunelor şi 

oraşelor, primarul poate propune consiliului local înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita 

numărului maxim de posturi aprobate. Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se 

fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea 

în funcţie se face pe bază de concurs. Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de 

management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau 

a serviciilor publice de interes local. Primarul poate delega către administratorul public, în condiţiile 

legii, calitatea de ordonator principal de credite.” Astfel propun Consiliului Local Tulucesti infiintarea 

postului de administrator public. Postul de administrator public, este functie contractuala, si este post 

unic conform art. 1 al. 2 lit. g din OUG nr. 77/2013 privind 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; In aceeasi situatie de post unic conform art. 1 al. 2 lit. b din OUG nr. 77/2013 este si cel 

de muncitor calificat I din cadrul compartimentului iluminat public. 

Având în vedere asocierea cu ACOR pentru desfasurarea activitatii de audit la nivelul primariei 

Tulucesti, propun Consiliului Local Tulucesti desfiintarea compartimentului de audit public, respectiv 

se va desfiinta functia de auditor public ce exista pana la acest moment in organigrama comunei 

Tulucesti. Mai mult decat, colaborarea cu ACOR, filiala Galaţi, pentru desfăşurarea unor activităţi în 



comun in folosul comunităţii locale, trebuie ca organigrama să cuprindă şi aceste compartimente, şi în 

consecinţă să fie reprezentate; 

Au fost desfiintate in conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2013 un numa de 21 posturi de 

personal contractual din care 15 posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap, celelalte 6 

fiind din compartimentele de alimentare cu apa si de gospodarire si intretinere 

Având în vedere avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti nr. 27541/2013; 

Ţinând seama de aceste prevederi, statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Tuluceşti se va modifica şi va cuprinde un număr de 70 de posturi după cum urmează: 

- 14 posturi de funcţionari publici, din care 2 de conducere şi anume cel de secretar comună, 

care este ocupat si unul de arhitect sef care este vacant, şi 12 posturi de execuţie. Din cele 

12 posturi de executie de funcţionar public, 11 posturi sunt ocupate, fiind vacant 1 postur şi 

anume cel de consilier juridic, care este totodată post unic; 

- 54 posturi contractuale, din care 1 post de conducere de administrator public, post vacant 

unic; 25 de posturi rezervate asistenţilor personali pentru persoane cu handicap; 28 de 

posturi contractuale din care 25 sunt ocupate, iar restul de trei fiind vacante şi anume cel de 

muncitor calificat I din cadrul compartimentului „iluminat public”, post unic, precum şi cele 

două noi create în compartimentul „canalizare” ca urmare a obligaţiilor ce derivă din 

implementarea proiectului transfrontalier;  Nu avem posturi de poliţie comunitară, sau de 

evidenţa persoanelor. Mai există 8 posturi contractuale ce sunt cu caracter temporar numai 

pentru perioada implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; 

- 2 posturi de conducere cu indemnizaţii, şi anume primarul şi viceprimarul; 

Este de competenţa consiliului local ca în şedinţă să adopte proiectul de hotărâre sus 

menţionat în conformitate cu prevederile din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată. 

Pe considerentele enumerate şi prezentate mai sus, vă solicit acordul privind aprobarea 

modificării statului de funcţii şi organigramei în forma propusă . 

 

Primar 

Bratu Petrică 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre:   modificarea H.C.L nr. 9/28.02.2013 privind aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii al Consiliului Local Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2013 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi avizarea unui 

proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre : modificarea H.C.L nr. 9/28.02.2013 privind 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Consiliului Local Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 

2013, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre modificarea H.C.L nr. 9/28.02.2013 privind aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii al Consiliului Local Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2013 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca membri pe domnii 

consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Peiu Lică, Răuţă Viorica şi Mitrofan Nicolae Marius, 

avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu            voturi pentru aprobarea acestui 

proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

PEIU  LICĂ 

 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN NECULAI 
 



 

 

 

 

 

 

 

 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

 

 

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre:   modificarea H.C.L nr. 9/28.02.2013 privind aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii al Consiliului Local Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2013 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi avizarea unui 

proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre : modificarea H.C.L nr. 9/28.02.2013 privind 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Consiliului Local Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 

2013, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre modificarea H.C.L nr. 9/28.02.2013 privind aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii al Consiliului Local Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2013 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca membri pe domnii 

consilieri : Răuţă Viorica, Roşu Bogdan Dragoş, Soimu Gabriel Claudiu, Neghină Constantin, Bernea 

Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu             voturi pentru aprobarea 

acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

ROŞU BOGDAN DRAGOŞ 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 



 

 

 

 

 

 

 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.   

 

 

AVIZ 
 

 

 

La proiectul de hotărâre:   modificarea H.C.L nr. 9/28.02.2013 privind aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii al Consiliului Local Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2013 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi avizarea unui 

proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre : modificarea H.C.L nr. 9/28.02.2013 privind 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Consiliului Local Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 

2013, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre modificarea H.C.L nr. 9/28.02.2013 privind aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii al Consiliului Local Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2013 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca membri pe domnii 

consilieri : Bogatu Florică, Enache Daniela, Mîrza Marius, Popa Costică, Mocanu Victor, avizează 

favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     voturi pentru aprobarea acestui proiect de 

hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

MOCANU VICTOR 

 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 



 

 

 
 


