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NOTA DE FUNDAMENTARE
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Organigramei i a Statului de Func ii ale Primăriei comunei Raciuș ț

Având în vedere Ordinul comun al MAI i MFP nr. 277/1709/2012 privind revizuireaș
mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la OUG nr. 63/2010 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, precum iș ț ș
pentru  stabilirea  unor  măsuri  financiare  i  inând  cont  de  adresa  nr.ș ț
147897/v.B.G./20.11.2012 a Institutului Na ional de Statistică privind numărul popula ieiț ț
pe fiecare unitate administrativ teritorială, Institu ia Prefectului – Jude ul Dâmbovi a ne-aț ț ț
comunicat, prin adresa nr. 44/04.01.2013, numărul maximum de posturi pe care comuna
Raciu îl  poate avea, acesta fiind de 29 (24 de posturi  în aparatul  de specialitate al
primarului i 5 posturi la proiecte în curs de implementare).ș

Fa ă  de  Organigrama  i  Statul  de  func ii  aprobate  de  ANFP,  prin  avizul  nr.ț ș ț
491083/27.07.2010,  propunem  introducerea  unui  nou  post,  în  regim  contractual,  de
muncitor calificat, treapta profesională III, studii medii.

Necesitatea  ocupării  acestui  post  rezidă  din  faptul  că  în  proprietatea
administra iei locale se regăsesc la acest moment o serie de clădiri îndeplinind func iiț ț
administrative  i  sociale  (Sediul  Primăriei  Raciu,  Sediul  secundar  al  Primăriei  Raciu  iș ș
anexele sale,  Căminul Cultural  Raciu, Centrul  After  school,  Dispensarul  Uman Sili tea)ș
care necesită dese repara ii curente. Din calculele compartimentului contabil a reie itț ș
că se  pot  face mai  ieftin  aceste  cheltuieli  prin  angajarea  unui  muncitor  specializat
decât dacă s-ar face prin încheierea unor contracte de prestării servicii cu diferite firme.

Men ionăm ca structura organizatorica a Primăriei comunei Raciu propusa spreț
aprobare este conforma cu modelul de Organigrama i Stat de Func ii comunicat deș ț
Agen ia Na ionala a Func ionarilor Publici.ț ț ț

Numărul de posturi cuprinse in Organigrama i Statul de Func ii al UAT comunaș ț
Raciu propus spre aprobare Consiliului local este conform cu legisla ia în vigoare.ț
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