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Nr. 3361/10.07.2013
NOTA DE FUNDAMENTARE

a Proiectului de hotărâre privind modificarea
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.  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 iș
5  posturi  la  proiecte  în  curs  de  implementare),  s-au  aprobat,  prin  HCL  Raciu  nr.
6/28.02.2013, Organigrama i Statul de func ii ale U.A.T. comuna Raciu, cu următoareleș ț
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. 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 , 1 vacantă, 2 ocupate);ț
7. Compartiment  urbanism  i  amenajarea  teritoriului:  1  post  (func ie  publică  deș ț

execu ie ocupată);ț
8. Compartiment stare civilă: 1 post (func ie publică de execu ie vacantă);ț ț
9. Compartiment achizi ii publice: 1 post (func ie publică de execu ie vacantă);ț ț ț
10.Compartiment  fonduri  europene:  5  posturi  (func ii  contractuale  de  execu ieț ț

vacante);
11.Serviciul  voluntar  pentru  situa ii  de  urgen ă:  1  post  (func ie  contractuală  deț ț ț

execu ie vacantă);ț
12.Compartiment Administrativ deservire: 4 posturi (func ii contractuale de execu ie,ț ț

1 vacantă, 3 ocupate);
13.Pază comunală: 2 posturi (func ii contractuale de execu ie ocupate);ț ț
14.Compartiment contabilitate i buget local: 4 posturi (func ii publice de execu ie,ș ț ț

1 vacant, 3 ocupate);
15.Cămin  Cultural:  2  posturi  (1  func ie  contractuală  de  conducere  vacantă,  1ț

func ie contractuală de execu ie ocupată).ț ț
Nr. total de func ii în institu ie (inclusiv primar, viceprimar i secretar al comunei) esteț ț ș
actualmente de 29.  
Posturile salarizate din capitolele de cheltuieli bugetare prevăzute de art. III, alin. 2, din
OUG nr. 63/2010, respectiv asigurări i  asisten ă sociala finan ate din bugetele localeș ț ț
sunt:  1 post asigurări  i  asisten ă socială (asistent personal al  persoanei cu handicapș ț
grav).
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Identificarea posturilor desfiin ate: ț

Având în vedere prevederile art. 1 din OUG 77/2013 pentru 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, propunem desfiin area următoarelorț
posturi  vacante  din  Statul  de  personal  i  modificarea  în  mod  corespunzător  aș
Organigramei institu iei, după cum urmează:ț

1. 1  post  de  consilier  superior  –  func ie  publică  de  execu ieț ț ,  din  cadrul
Compartimentului registru agricol, cadastru i agricultură;ș

2. 1  post  de  referent  asistent  –  func ie  publică  de  execu ieț ț ,  din  cadrul
Compartimentului  stare civilă.  De asemenea,  acest  compartiment va dispărea
din structura Organigramei;

3. 1  post  de  consilier  asistent  –  func ie  publică  de  execu ieț ț ,  din  cadrul
Compartimentului achizi ii publice. Acest compartiment va dispărea din structuraț
Organigramei;

4. 1  post  de  referent  asistent  –  func ie  publică  de  execu ie,ț ț  din  cadrul
Compartimentului contabilitate i buget local;  ș

5. 5 posturi – func ii contractuale de execu ieț ț , din cadrul Compartimentului fonduri
europene. Acest compartiment se va desfiin a;ț

6. 1  post  de  muncitor  calificat  –  func ie  contractuală  de  execu ie,  ț ț din  cadrul
Compartimentului administrativ- deservire.

7. Compartimentul Pază comunală se va desfiin a iar cele 2 posturi de paznic sătescț
–  func ii  contractuale  de  execu ie,  vor  trece la  ț ț Compartimentul  administrativ-
deservire;

8. Serviciul  de  asisten ă  socială  i  autoritate  tutelarăț ș  se  va  transforma  în
Compartiment de asisten ă socială i autoritate tutelarăț ș ;

9. Serviciul  voluntar  pentru  situa ii  de urgen ăț ț  se  va transforma în  Compartiment
protec ie civilă i situa ii de urgen ă; ț ș ț ț

10.Compartimentul  Cămin cultural  se va transforma în  Compartimentul  cultură  iar
postul  vacant  de  consilier  cămin  cultural  se  va  transforma  din  func ieț
contractuală de conducere în func ie contractuală de execu ieț ț .

Nr. total de posturi propuse spre desfiin are la nivelul institu iei este de 4 (func ii publice)ț ț ț
i 6 (func ii contractuale). ș ț   

Identificarea posturilor vacante exceptate:

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 2, lit. b din  OUG 77/2013, propunem păstrarea
ca vacante în Organigrama i Statul de personal al institu iei a următoarelor posturi cuș ț
atribu ii unice:ț
1. 1  post  de  auditor  principal  –  func ie  publică  de  execu ie,  în  cadrulț ț
Compartimentului audit;
2. 1 post de referent ( ef al Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen ă ) - func ieș ț ț ț
contractuală  de  execu ie,  în  cadrul  Compartimentului  protec ie  civilă  i  situa ii  deț ț ș ț
urgen ă;ț
3. 1 post de Consilier Cămin Cultural – func ie contractuală de execu ie, în cadrulț ț
Compartimentului cultură.               
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Men ionăm  ca  structura  organizatorica  a  UAT  comuna  Raciu  propusă  spreț
aprobare este conformă cu modelul de Organigrama i Stat de personal comunicat deș
Agen ia Na ionala a Func ionarilor Publici.ț ț ț

Numărul  de  posturi cuprinse  în  Organigrama  i  Statul  de  func ii  propuse  spreș ț
aprobare consiliului local este conform cu legisla ia în vigoare.ț

Anexăm  la  prezenta  Tabelul  centralizator  con inând  datele  rezultate  în  urmaț
avizării conform prevederilor OUG nr. 77/2013.

Secretar comuna Raciu,
      jr. Zaharia Alin
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