
ROMANIA 

JUDETUL  GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

CONSILIUL  LOCAL   

 

 

HOTARAREA  nr.  15 

din   28.02.2011 

 

 

 

privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Consiliului local Tulucesti,jud. Galati pe anul 

2011; 

INITIATOR: Bratu Petrică  - primarul comunei Tuluceşti; 

Numarul si data depunerii proiectului de hotarare :  1557/24.02.2011  

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

28.02.2011 conform dispoziţiei de convocare nr. 67/15.02.2011; 

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

1558/24.02.2011   

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

specialitate al primarului înregistrat sub nr.  1564/24.02.2011  

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

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism înregistrată sub nr. 1608/28.02.2011   

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

din fonduri publice 

Având în vedere prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 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. 5074/12.07.2010 prin care se stabileşte 

ca aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, Judeţul Galaţi să cuprindă un număr de 42 

de posturi, fără asistenţii personali ai persoanelor cu handicap; 

Având în vedere prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

Având în vedere Avizul nr. 491900/09.08.2010 emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici Bucureşti; 

In baza art. 36, alin. 3 lit. b  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 organigrama unitatii administrativ teritoriale, statul de functii pentru 

functionarii publici şi personalul contractual pentru anul 2011,conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte 

integranta din prezenta hotarire.  



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

    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. 

          

              Presedinte de sedinta,                                                              Contrasemneaza, 

                  Frosă Maricel              Secretar  

                Sandu Dan 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       ROMANIA 

  JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCEŞTI 

COMPARTIMENT PROIECTE  

NR. 1564/24.02.2011   

 

 

 

 

Raport de specialitate 

 

 

la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Consiliului Local 

Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2011 

 

 

 

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

din fonduri publice 

Având în vedere prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 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. 5074/12.07.2010 prin care se stabileşte 

ca aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti, Judeţul Galaţi să cuprindă un număr de 42 

de posturi, fără asistenţii personali ai persoanelor cu handicap. Aceeaşi adresă prevede 0 posturi pentru 

serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, pentru serviciul public de poliţie 

comunitară, pentru implementarea de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, contractate 

şi aflate în derulare, dar aparatul de specialitate al primarului comunei Tuluceşti nu avea şi nici nu 

prevedea astfel de posturi. 

Având în vedere prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

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

populaţiei, un număr de 7587 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). 

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

comunei Tuluceşti prevede un număr de 82 de posturi după cum urmează: 

- 15 posturi de funcţionari publici, din care sunt ocupate 12 posturi, fiind vacante 3 posturi şi 

anume cel de consilier juridic, consilier(asistenţă socială) şi cel de auditor public; 

- 65 posturi contractuale, din care un număr de 40 de posturi sunt rezervate asistenţilor 

personali pentru persoane cu handicap; Restul de posturi în număr de 25 sunt cele ce se 

regăsesc în statul de funcţii contractual, anexă la hotărâre, iar dintre acestea sunt ocupate 

doar 18; Nu avem posturi de poliţie comunitară, evidenţa persoanelor sau create ca urmare a 

derulării unor proiecte. 

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. 

 
 
 

Consilier 

Munteanu Lăcrămioara Daniela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ROMANIA 

  JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCEŞTI 

Nr. 1558/24.02.2011   
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Consiliului Local 

Tuluceşti, judeţul  Galaţi pentru anul 2011 

 

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

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Consiliului Local Tuluceşti, judeţul  Galaţi, 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 Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 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 

7587 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 

7587 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 fiin 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 reglementează criteriile prin care se 

stabileşte numărul de personal din fiecare instituţie. 

Prin adresa nr. 5074/12.07.2010, Instituţia Prefectului Galaţi a stabilit pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi un număr de 42 de posturi cu excepţia celor 

din cadrul capitolelor bugetare „Învăţământ” şi „Asigurări şi Asistenţă Socială”, finanţate din bugetele 

locale, precum şi din capitolul bugetar „Sănătate”, indiferent de sursa de finanţare. De asemenea, 

acceaşi adresă stabileşte că nu putem avea posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a 

persoanelor, pentru serviciul public de poliţie comunitară, pentru implementarea de proiecte finanţate 

din fonduri externe nerambursabile, contractate şi aflate în derulare, dar după cum ştiţi aparatul de 

specialitate al primarului comunei Tuluceşti nu avea şi nici nu prevedea astfel de posturi. 

Analizând funcţiile contractuale existente în acest moment la nivelul aparatului meu de 

specialitate, în coroborare cu prevederile legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 



republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constat că un număr de trei posturi sunt specifice 

funcţionarilor publici, fiind incompatibile cu funcţia contractuală, propunând în acest sens 

transformarea lor în funcţii publice în temeiul legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor privind vechimea în 

specialitate şi fişa postului.. 

Luând în considerare toate aceste prevederi propun Consiliului Local Tuluceşti spre aprobare, 

statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tuluceşt i care prevede un număr de 

82 de posturi după cum urmează: 

- 15 posturi de funcţionari publici, din care sunt ocupate 12 posturi, fiind vacante 3 posturi şi 

anume cel de consilier juridic, consilier in cadrul compartimentului de asistenta sociala şi 

cel de auditor public; 

- 65 posturi contractuale, din care un număr de 40 de posturi sunt rezervate asistenţilor 

personali pentru persoane cu handicap; Restul de posturi în număr de 25 sunt cele ce se 

regăsesc în statul de funcţii contractual, anexă la hotărâre, iar dintre acestea sunt ocupate 

doar 18; Nu avem posturi de poliţie comunitară, de evidenţa persoanelor sau create ca 

urmare a derulării unor proiecte. 

Pe considerentele enumerate şi prezentate mai sus,   vă solicit acordul privind aprobarea 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 privind :   aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Consiliului Local 

Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2011 

 

 

 

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 privind : aprobarea organigramei şi a statului 

de funcţii al Consiliului Local Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2011, corespunde din punct de vedere 

legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Consiliului Local 

Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2011 

- 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, Munteanu Alexandrina, Răuţă Viorica şi Pecingină Neculai, 

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

proiect de hotărâre. Domnul consilier Bratu Vasile a lipsit. 

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

MUNTEANU ALEXANDRINA 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

PECINGINĂ 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 privind :   aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Consiliului Local 

Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2011 

 

 

 

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 privind : aprobarea organigramei şi a statului 

de funcţii al Consiliului Local Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2011, corespunde din punct de vedere 

legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Consiliului Local 

Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2011 

- 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 : Barbu Valentina, Grecu Dragomir, Soimu Gabriel Claudiu, Oprea Sandu-Sorin, Chisacov 

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

acestui proiect de hotărâre.  

 

 

BARBU VALENTINA 

 

GRECU DRAGOMIR 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

OPREA SANDU SORIN 

 

CHISACOV MARIN 

 

 

 

 

 



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 privind :   aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Consiliului Local 

Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2011 

 

 

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 privind : aprobarea organigramei şi a statului 

de funcţii al Consiliului Local Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2011, corespunde din punct de vedere 

legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Consiliului Local 

Tuluceşti, judeţul  Galaţi pe anul 2011 

- 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, Frosă Maricel, Mîrza Marius, Moisă Jan, Şoimu Andrei, avizează favorabil 

proiectul de hotărâre în forma prezentată cu 4 voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre. 

Domnul consilier Frosă Maricel a lipsit. 

 

 

MOISĂ JAN 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

FROSĂ MARICEL 

 

ŞOIMU ANDREI 

 

MÎRZA MARIUS 

 

 

 


