
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PERIEȚI

Județul Olt, comuna Perieți, tel.0349/525000,fax.0349/525000

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Ref. la: : reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei 

Perieți, Județul Olt și aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului 
de funcții.

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 3521/08.11.2021 al primarului comunei Perieți, județul Olt;
- raportul de specialitate nr. 3522/08.11.2021;
- adresa Instituției Prefectului - Județului Olt nr. 22139/09.04.2021 prin care ni se comunică 

numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2021;
- HCL Perieți nr. 13/28.08.2020 privind aprobare organigramă, număr de personal si stat de 

funcții, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Perieți, județul Olt.
- prevederile art. 5 lit. g), art. 136 alin. (1) șl alin. (8), art. 154 alin. (2)-(3), art. 405, art. 518, art. 

519 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și 

liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;
In temeiul art. 129 alin. (3) lit. c), art. 139 alin.(l) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
PRIMARUL COMUNEI PERIEȚI

PROPUNE
Articolul 1. Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Perieți, 

județul Olt, organigrama, numărul de personal și statul de funcții la nivelul a 18posturi bugetare, din care 
13 posturi aferente funcțiilor publice, conform Anexelor nr. I și nr. 2 la prezenta hotărâre, după cum urmează;

* Funcții de demnitate publică - 2 posturi;
- Funcții publice - 13 posturi ( 12 posturi aferente funcțiilor publice de execuție și 1 post aferent funcției 

publice de conducere - secretar general UAT);
- Personal contractual - 3 posturi (aferente funcțiilor contractuale de execuție);

Total -18 posturi;
Articolul 2. Anexele nr. Iși nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Articolul 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de // o/. .
Articolul 4. începând cu data adoptării prezentei își încetează aplicabilitatea orice prevedere contrară.
Articolul 5. Prezenta hotărâre va fi comunicata :
ANFP București;
Primarului Comunei Perieți, județul Olt;
Instituției Prefectului - Județul Olt;

Secretarului general al UAT Perieți pentru ducerea la îndeplinire.

/h conformitate cu prevedenie art 243 

alin(î) Ut. a)din OUG nr. 57/2019 
A VIZB2 -pentru legalitate 

prezentul proiect de hotărâre

Secretar general UAT, 
Ec. Elena OLTEANU



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT 
PRIMĂRIA COMUNEI PERIEȚI

ANEXA nr. 1 la Proiectul de Hotărârea nr. 28/05.11.2021

ORGANIGRAMĂ 
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PERIEȚI
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JUDCTVL OLT 

PRIMÂRU COMUNEI PERIETI

Anexa nr. 2 M Promctul da HotArAreaer 28/11 11 2021

STAT OE FUNCTV

Aparatul de apecialKate al Primarului Comunei Perlețl, Județul Olt

Nr crt
Numele p prenumele Stfuctira

Funcțe de 
domrwiat* 

pubfecs

Funcția puMcA I0 1 Funcție contractuaiA

1vacant, temporar vacant. dupA caz
nalt funcponar

de conducere de execuție de conducere de execuție

0 1 2 3
' 5

6 7 6 e 10 11 12 13
OemnNad

1 I Pnmar 1 1 1
2 I Wffinaf 1 1

___________
Secretar General UAT

3 I I I I Sacrat»^ general UAT !! __________________________________
Compartimentul Secretariat, resurse umane «1 stare dvHA

4 ConaSer 1 ! 1 Supenor 1
5 intfMCtof 1 s 1 Supenor 1

Compartlmenlul AgrlculturA 9I patrimoniu
Inaptelor 1 S Superior

1 CorwAer 1 s Superior

8
Inspector de 
speaaWate 5 II

CompartiaMntul Achiziții Publice

9
VACANT pubboa 1 Supenor

CempwttaMMul ConUbllitate
10 IVACANT I Conaaar 8 Prmdpal ___________________________________

Cenpavtliiierdul taxe si impozite lesele
11 Inapacior 1 S Superior
12 Inapoctor 1 8 St^erior
13 Referent III M Superior

Compartimentul asistenta sociali
14 1 1 8 U—L

15 1 8 Superior ______________ ______________ ___________________
CnmparHmawtid tehnic • administrativ >1 situații de ureentA

16 Conaflar 1 8 Superior
17 Șofer M 1

16
VACANT

Muncitor 
caMlcat MZG IV

Faectia Nmobt pMteri Ocupate %'acante Teod

Nr loul de demnitan 2 0 2

Nr looJ de Ameții publice de cuodueere 1 0 1

Nr KNs! Ameții publice de execupe 10 2 12

Nr 10(11 Aaieții publice II 2 13

Nr lodi Amcpi contractuale de conducere 0 0 0

Nr total Ameții contractuale de execuție 2 1 3

Nr. tetei de peeturl din cedrul anleriațU/lnetihațiel pubttce 15 3 18

Nr total de poetun potrivit artm alia (2) din O U 0. Nr 63/2010 pentru modiAcareap completarea 
Lepu ar. 273/2006 pnvmd Ananțele publice locale, precum p pentru uabdirea unor mișun

Rl^yan Corman RADA
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ROMÎNIA 
JUDEȚUL OLT 
COMUNA PERIEȚI
NR. 3521 DIN 08.li.2021

REFERA T DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al 

primarului comunei Perieți, județul Olt și aprobarea organigramei, numărului de personal 
și a statului de funcții.

în conformitate cu prerogativele conferite de Codul Administrativ adoptat prin 
O.U.G. nr. 57/2019, Consiliul local are competenta de a aproba organigrama, statul de 
funcții și regulamentul de organizare si funcționare ale aparatului de specialitate.

Potrivit art. 129 alin.(2), lit. a), consiliul local exercită atribuții privind unitatea 
administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea 
aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale 
societăților și regiilor autonome de interes local;

Ca urmare a a aniizei fișelor de post cât șl a lucrărilor elaborate și a documentelor 
gestionate de fiecare compartiment în parte, se contată că este necesar și oportun ca 
numărul de personal din cadrul aparatului de specilaitate să fie alocat direct proporțional 
cu atribuțiile stabilite prin actele normative specifice domeniului de activitate, astfel 
încât activitatea să se realizeze în mod eficient și eficace.

Pentru ducerea la îndeplinire a principalelor atribuții ce revin Consiliului Local ca 
autoritate a administrației publice locale și primarului comunei Perieți conform 
prevederilor art. 129 și art. 155 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, ținând cont de obiectivele ce trebuie realizate în 
perioada următoare, pentru desfășurarea activității în bune condiții, propunem:

1. Desființarea Compartimentului juridic, ca urmare, se desființează funcția 
publică din cadrul acestuia, astfel:

- se deființează funcția publică de execuție, ocupată, de Consilier juridic. Clasa I, 
grad profesional principal, cu respectarea prevederilor art. 519 din OUG. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
funcționarului public i se vor aplica prevederile art. 519.

Atribuțiile aferente funcției publice de execuție desființate, vor fi preluate și 
exercitate de către Secretarul General al UAT.

Reducerea postului este justificată prin modificarea atribuțiilor aferente funcției în 
proporție de peste 50% în conformitate cu prevederile art. 518 alin (5) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

1



Menționăm că sunt respectate prevederile art. 518 alin. (5) si art. 519 din OUG. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ.

2. în cadrul Compartimentului Achiziții Publice , pentru funcția publică de 
execuție, vacanta, de Consilier achiziții publice, se propune modificarea 
gradului profesional din Gradul profesional Asistent, în Gradul profesional 
Superior.

3. Compartimentul Contabilitate , taxe și impozite locale se reorganizează în 
două compartimente distincte după cum urmează:
A. Compartimentul Contabilitate având în structură 1 (unu) post în regim de 

funcție publică:
- Consilier, clasa I, nivel studii superioare, grad profesional principal - 1 post 

care se înființează (cu atribuții de contabil).
B. Compartimentul Taxe șl impozite locale, având în structură 3 (trei) posturi 

în regim de funcție publică:
- Inspector, clasa I, nivel studii superioare, grad profesional superior - 2 

posturi, ocupate.
- Referent, clasa III, nivel studii medii, grad profesional superior - 1 post, 

ocupat

Pentru funcția publică de execuție, ocupată, de Referent, clasa I, grad profesional 
superior (Compartiment Taxe și impozite locale) și pentru cele două funcții publice de 
execuție, ocupate, de Inspector, clasa I, grad profesioani superior (Compartiment taxe și 
impozite locale) vor fi aplicate prevederile art. 518 alin (1) și (2) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fără modificarea în 
proporție de peste 50% a atribuțiilor aferente funcției publice.

Având în vedere Raportul Curții de conturi nr. 711/14.05.2019 și Decizia nr. 
39/12.06.2019 prin care a fost impusă măsura privind încadrarea unei persoane cu 
atribuții de ținere a evidenței contabile, care să îndeplinească condițiile legale privind 
nivelul studiilor (studii superioare economice) conform art. 10 alin. (2) din Legea 
contabilității nr. 82/1991 și O.M.F.P. nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul 
de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu 
modificările și completările ulterioare, propunem înființarea funcției publice de execuție 
de Consilier, Clasa I, nivel studii superioare, grad profesional principal, pe perioadă 
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nedeterminată, cu norma întreagă, durata normală a timpului de munca este de 8 ore/zi, 
40 ore/săptămână, în cadrul Compartimentului contabilitate pentru care se stabilesc 
următoarele condiții specifice de ocupare:

- Studii universitare de licență, abisovite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor 
economice;

- Vechimea necesara: min. 5 ani;

Se desființează funcția de execuție de natură contractuală, ocupată, de Inspector de 
specialitate, gradul II, cu respectarea prevederilor art. 65 șl art. 75-78 ale Legii nr. 
53/2003 privind Codul muncii cu completările și modificările ulterioare.

Atribuțiile aferente funcției de execuție de natură contractuală, desființată, vor fi 
alocate (preluate și exercitate) funcției publice de execuție de Inspector, clasa I, nivel 
studii superioare, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Taxe și Impozite 
locale, fără modificarea în proporție de peste 50% a atribuțiilor aferente funcției publice.

Pentru funcția de execuție de natură contractuală de Inspector de specialitate, 
gradul II, nivel studii superioare, facem precizarea că în fișa postului sunt prevăzute 
atribuții privind colectarea impozitelor și taxelor locale, atribuții care presupun 
exercitarea prerogativelor de putere publică conform prevederilor art. 370 din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, ceea ce impune necesitatea exercitării acestor 
atribuții în regim de funcție publică prin alocarea atribuțiilor către funcția publică de 
execuție de Inspector, clasa I, grad progesional superior din cadrul Compartimentului 
taxe și impozite locale.

4. Compartiementul Tehnic-administrativ și situații de urgență
- se înființează funcția de execuție de natură contractuală de muncitor calificat IV 

(buldoexcavatohst) pe perioadă nedeterminată, cu norma întreagă, durata 
normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, nivel studii 
medii/generale.

Astfel, Compartimentul Tehnic-administrativ și situații de urgență va avea 
următoarea structură:

- o funcție publică de execuție, ocupată, de Consilier, clasa I. , nivel studii 
superioare, grad profesional superior;

- o funcție de execuție de natură contractuală, ocupată, de Șofer I, nivel studii 
medii;

- o funcție de execuție de natură contractuală, vacantă, de Muncitor calificat VI, 
nivel studii medii/generale.
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în conformitate cu prevederile art. 541 alin. (3) lit. c) scopul și atribuțiile fiecărui tip 
de funcții de natură contractuală se stabilesc, pentru funcțiile exercitate în executarea 
unui contract individual de muncă, prin fișa postului.

Menționăm că reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Perieți, 
județul Olt a fost realizată cu respectarea prevederilor art. 518 și art. 519 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ și prevedrilor art. 65 șl art. 75-78 din Legea nr. 
53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioar.

Modificările intervenite nu modifică numărul maxim de posturi aprobat la nivelul 
instituției noastre, respectiv, 18 posturi stabilite în conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale alocat de către Instituția Prefectului - Județul Olt, conform adresei nr. 
22139/09.04.2021.

Noua structură se încadrează în prevederile art. 391 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ care stipulează că numărul maxim de funcții de conducere este de 
maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate .

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre 
dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Perieți, județul Olt.

Având în vedere cele prezentate mai sus, cu considerentul că proiectul de hotărâre 
inițiat este oportun și legal și ar trebui adoptat în forma prezentată și în conformitate cu 
prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin (3) lit. c) coroborat cu alin (14) și art. 136 alin. (10) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem spre analiză și aprobare 
proiectul de hotărâre.

*— Răzvan Costian RADA
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ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI PERIEȚI

Str. înv. Gheorghe Lincă, nr. 424, Județul Olt, comuna Perieți, tel.0349/525000,fax.0349/525000 
e-mail;primaria_pe rieti91@yahoo.com 

web site:wvvw.perietiolt.ro

DIN 08.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al 
primarului comunei Perieți, județul Olt și aprobarea organigramei, numărului de 

personal și a statului de funcții.

I

Potrivit prevederilor O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 154 alin (2), pentru 
punerea în aplicare a activităților date în competenta sa, primarul are în subordine un aparat de 
specialitate.

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale încadrate cu 
funcționari publici și personal contractual.

Aparatul de specialitate al primarului reprezintă totalitatea compartimentelor funcționale, fără 
personalitate juridică, de la nivelul unității administrativ-teritoriale, precum și secretarul general al 
unității administrativ-teritoriale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Perieți nr. 13 din 28 august 2020, s-a aprobat 
Organigrama, Statul de funcții și numărul de personal pentru personalul din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Perieți, județul Olt.

Față de cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local menționată mai sus, au intervenit unele 
modificări, aceste fiind prezentate detaliat în Referatul de aprobare al Primarului comunei Perieți, 
județul Olt de la prezentul proiect de hotărâre.

Potrivit HCL Perieți nr. 13/28.08.2020 cu privire la aprobare organigramă, număr de personal și 
stat de funcții pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Perieți, 
județul Olt situația funcțiilor din cadrul apararului de specialitate este următoarea:

- Număr total de posturi: 18
a)
b)

c)

Funcții de demnitate publică: 2 posturi;
Număr total de funcții puvlice; 13 posturi (12 posturi aferente funcțiilor publice de 
execuție și 1 țx>st aferent funcției publice de conducere - Secretar General UAT);
Număr total funcții contractuale: 3 posturi (3 posturi aferente funcțiilor contractuale de 
execuție)
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Ca urmare a modificărilor propuse situația funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate este 
următoarea:

- Număr total de posturi: 18
a) Funcții de demnitate publică: 2 posturi;
b) Număr total de funcții puvlice: 13 posturi (12 posturi aferente funcțiilor publice de 

execuție și 1 post aferent funcției publice de conducere - Secretar General UAT);
c) Număr total funcții contractuale: 3 posturi (posturi aferente funcțiilor contractuale de 

execuție)

în vederea eficientizării activității aparatului de specialitate, prin proiectul de hotărâre supus 
aprobării se propune reorganizarea aparatului de specialitate al primarului cu următoarele modificări:

- Se propune desființarea Compartimentului juridic care are în componență un post aferente 
funcției publice de execuție, ocupată - Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, cu 
respectarea prevederilor art. 518 alin (6)-(7) și ale art. 519 alin (1) lit. c) și alin. (4)-(10) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, iar 
atribuțiile aferente funcției vor fi preluate de către Secretarul General al UAT.

- în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, pentru funcția publică de execuție, vacanta, de 
Consilier achiziții publice, se propune modificarea gradului profesional din Gradul profesional 
Asistent, în Gradul profesional Superior.

- Compartimentul Contabilitate, taxe și impozite locale se reorganizează în două 
compartimente distincte după cum urmează:

A. Compartimentul Contabilitate având în structură l(unu) post în regim de funcție 
publică:

- Consilier, clasa I, nivel studii superioare, grad profesional principal - 1 post care se 
înființează (cu atribuții de contabil), pe perioadă nedeterminată, cu norma întreagă, 
durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,

B. Compartimentul Taxe și impozite locale, având în structură 3 (trei) posturi în regim de 
funcție publică:

- Inspector, clasa I, nivel studii superioare, grad profesional superior - 2 posturi, 
ocupate.

- Referent, clasa III, nivel studii medii, grad profesional superior, - 1 post, ocupat

Se desființează funcția de natură contractuală, ocupată, de Inspector 
specialitate,gradul II, cu respectarea prevederilor art. 65 și art. 75-78 ale Legii 
53/2003 privind Codul muncii cu completările și modificările ulterioare.

de
nr.

- Compartiementul Tehnic-administrativ și situații de urgență

IVse înființează funcția de execuție de natură contractuală de muncitor calificat 
(buldoexcavatorist) nivel studii medii/generale, pe perioadă nedeterminată, cu norma 
întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână,.

Astfel, Compartimentul Tehnic-administrativ și situații de urgență va avea următoarea 
structură:

- o funcție publică de execuție, ocupată, de Consilier, clasa I., nivel studii superioare, grad 
profesional superior:

- o funcție de execuție de natură contractuală, ocupată, de Șofer I, nivel studii medii;
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o funcție de execuție de natură contractuală, vacantă, de Muncitor calificat I, nivel studii 
medii/generale.

Ținând cont de prevederile: 

”Art. 518 alin. (1), în caz de reorganizare a activității autorității sau instituției publice, funcționarii 
publici vor fi numiți în noile funcții publice sau, după caz, în compartimentele rezultate, în 
următoarele cazuri:
a) se modifică atribuțiile aferente unei funcții publice mai puțin de 50%;
b) simt reduse atribuțiile unui compartiment;
c) este schimbată denumirea funcției publice fără modificarea în proporție de peste 50% a atribuțiilor 
aferente funcției publice;
d) intervin modificări în structura compartimentului.
(2) Aplicarea prevederilor alin, (1) se face cu respectarea următoarelor criterii:
a) categoria, clasa și, după caz, gradul profesional ale funcționarului public;
b) îndeplinirea condițiilor specifice stabilite pentru funcția publică;
c) să fi desfășurat activități similare.
(3) în cazul în care există mai mulți funcționari publici, se organizează examen de către autoritatea 
sau instituția publică. Examenul se organizează anterior emiterii preavizului.
(4) Funcționarii publici care sunt declarați admiși în urma examenului prevăzut la alin. (3) sunt 
numiți în noile funcții publice, iar funcționarii publici care sunt declarați respinși sunt eliberați din 
funcție potrivit art. 519 alin. (1) lit. c), cu respectarea dreptului de preaviz.
(5) Reducerea unui post este justificată dacă atribuțiile aferente acestuia se modifică în proporție de 
peste 50% sau dacă sunt modificate condițiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la 
studii.
(6) Reorganizarea activității autorității sau instituției publice are loc în situații temeinic justificate cel 
mult o dată într-un interval de 6 luni consecutive, cu excepția situației în care intervin modificări 
legislative care determină necesitatea reorganizării acestora.
(7) în cazul în care reorganizarea activității autorității sau instituției publice determină reducerea 
posturilor, autoritatea sau instituția publică nu poate înființa posturi similare celor desființate țjentru o 
perioadă de un an de la data reorganizării.”

Modificările intervenite nu modifică numărul maxim de posturi aprobat la nivelul instituției 
noastre, respectiv, 18 posturi stabilite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (10) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, s-a întocmit Raportul de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre referitor 
la aprobare organigramă, număr de personal și stat de funcții țjentru personalul din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Perieți, județul Olt.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al comunei Perieți, județul Olt.

SECRETAR GENERAL AL UAT, 
Ec. Elena OLTEANIJ

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE,
Mirela Roxana GRĂDINARU
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