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NOTA DE FUNDAMENTARE
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea

Organigramei i a Statului de Func ii ale U.A.T. comuna Raciuș ț
Aprob,

Primar Grădinaru Vasile

Situa ia aparatului de specialitate al Primarului comunei Raciu ț
precum i cea a serviciilor publice subordonate:ș

Având în vedere că Institu ia Prefectului – Jude ul Dâmbovi a ne-a comunicat,ț ț ț
prin adresa nr. 3243/10.04.2015, numărul maximum de posturi pe care comuna Raciu îl
poate  avea,  acesta  fiind  de  24 (în  aparatul  de  specialitate  al  primarului),  propun
aprobarea  Organigramei  i  a  Statului  de  personal  ale  UAT  comuna  Raciu  cuș
următoarele structuri func ionale:ț

1. Primar (func ie de demnitate publică ocupată); ț
2. Viceprimar (func ie de demnitate publică ocupată);ț
3. Secretar al comunei – (func ie publică de conducere, ocupată);ț
4. Compartiment audit: 1 post (func ie publică de execu ie, vacantă);ț ț
5. Serviciul  de  asisten ă socială  i  autoritate  tutelară:  1  post  (func ie  publică deț ș ț

execu ie ocupată);ț
6. Compartiment registru agricol, cadastru i agricultură: 3 posturi (func ii publice deș ț

execu ie ocupate);ț
7. Compartiment  urbanism  i  amenajarea  teritoriului:  1  post  (func ie  publică  deș ț

execu ie ocupată);ț
8. Compartiment protec ie civilă i situa ii de urgen ă: 1 post (func ie contractualăț ș ț ț ț

de execu ie vacantă);ț
9. Compartiment administrativ-deservire: 4 posturi (func ii contractuale de execu ie,ț ț

ocupate);
10. Compartiment contabilitate i buget local: 3 posturi (func ii publice de execu ie,ș ț ț

ocupate);
11. Compartiment Cultura: 2 posturi ( func ii contractuale, ocupate);ț
12. Serviciul de canalizare: 3 posturi (func ii contractuale, vacante);ț
13. Centrul After School Raciu: 3 posturi (func ii contractuale, vacante).ț

Nr. total de func ii în institu ie (inclusiv primar, viceprimar i secretar al comunei)ț ț ș
este actualmente de 24.  

Secretar comuna Raciu,
         Zaharia Alin
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