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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 17 din 30 apr 2012 
 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Dudeştii Noi  
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
având în vedere prevederile: 
1. art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
2. Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare; 
3. Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
4. Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei; 

5. Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
6. Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
7. Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și 

completările ulterioare; 
8. Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
9. Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare; 
10. Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; 
11. Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale; 
12. Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările 

ulterioare; 
13. Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 
14. Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 
15. Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 
16. Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu 

modificările și completările ulterioare; 
17. Legea nr. 47/2006 privind sistemul de asistență socială; 
18. Ordonanța Guvernului nr. 88/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările 
ulterioare; 

19. Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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20. Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

21. Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 
22. Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
23. Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
24. Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare; 
25. Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
26. Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și 

completările ulterioare; 
27. Legii nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii, cu 

modificările și completările ulterioare; 
28. Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
29. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată; 
30. Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
31. Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

nr. 330/2009; 
32. titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 
33. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei 

în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
7/2007, cu modificările ulterioare; 

34. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor 
măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în sectorul bugetar, 
aprobată prin Legea nr. 367/2005, cu modificările ulterioare; 

35. Ordonanței Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată de Legea 
nr. 39/2002; 

36. art. 51 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005;  

37. Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a populației, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările 
ulterioare; 

38. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială 
complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 41/2004, cu modificările și completările 
ulterioare;  

39. Ordonanței de urgență nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, 
aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

40. Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările 
ulterioare; 

41. Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
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42. Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

43. Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă, republicată;  

44. Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

45. Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 98/2009; 

46. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, 
organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

47. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri financiare; 

48. Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea 
Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

49. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 
Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 15/2005; 

50. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări ulterioare 
prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;  

51. Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

52. art.158 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare; 

53. Hotărârii Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 
prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

54. Hotărârii Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind 
criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul 
resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările ulterioare; 

55. Hotărârii Consiliului Local nr. 44 din 9 august 2010 privind aprobarea 
structurii organizaţionale şi a statului de funcţii ale aparatului primarului comunei 
Dudeştii Noi; 

56. Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2011 privind înfiinţarea Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Pesoanelor al Comunei Dudeştii Noi; 

57. Hotărârii Consiliului Local nr. ___/2011 privind înfiinţarea Poliţiei locale a 
Comunei Dudeştii Noi; 

 

        efectuând procedura cuprinsă în: 

a) comunicarea transmisă de prefectul Județului Timiş și înregistrată la comuna 
Dudeştii Noi sub nr. 1931/12.07.2010, ce cuprinde numărul maxim de posturi aplicabil 
comunei Dudeştii Noi; 

b) avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1623473 din 20 apr 2012; 
e) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. ____ din ____________ 2011; 
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f) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei, înregistrat sub nr. ____ din ____________ 2011; 

g) raportul comisiilor de specialitate ECOF şi JUREX ale Consiliului Local, 
 
știind că una dintre atribuțiile esențiale ale autorităților administrației publice 

locale este aceea de a stabili, fără a aduce atingere dispoziţiilor generale prevăzute 
de lege, structurile interne în vederea adaptării acestora la nevoile lor specifice și 
asigurării unei gestiuni eficiente, 

 
apreciind că este imperativ necesară cuprinderea într-o structură unitară a 

autorităților administrației publice locale, precum și a compartimentelor funcționale din 
aparatul de specialitate al primarului comunei, astfel încât această structură să fie 
armonizată cu evenimentele legislative intervenite de la data adoptării Hotărârii 
Consiliului Local nr. 48/2008 și care privesc activitatea autorităților administrației 
publice locale, cu precădere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

 
 ţinând seama de prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art. 1. - (1) Prin prezenta hotărâre se sistematizează şi se concentrează, într-o 

structură unitară, organizarea resurselor umane de la nivelul instituţiei publice locale 
cu personalitate juridică - COMUNA DUDEŞTII NOI - care să asigure eficienţă şi 
operativitate în organizarea executării şi executării în concret a oricăror reglementări 
ce intră în competenţa de soluţionare la nivelul autorităţilor administraţiei publice 
locale, precum şi se aprobă: 

a) organigrama, prevăzută în anexa nr. 1; 
b) statul de funcţii, prevăzut în anexa nr. 2. 
(2) Organigrama, prevăzută la alin. (1) lit. a), redă schematic detaliile organizării 

resurselor umane şi stabileşte: 
a) raportul de colaborare dintre autorităţile administraţiei publice locale; 
b) raporturile de subordonare ale personalului faţă de primarul comunei; 
c) legăturile dintre compartimentele funcţionale, precum şi raporturile ierarhice 

dintre acestea. 
(3) Statul de funcţii, prevăzut la alin.(1) lit. b), cuprinde: 
a) structura, respectiv, categoria de personal specifică fiecărui compartiment 

funcţional cu numele şi prenumele ocupantului postului; 
b) funcţia deţinută de ocupantul postului; 
c) clasa; 
d) gradul profesional/treapta de salarizare; 
e) nivelul studiilor. 
 
Art. 2. -  Primarul comunei, în calitatea acestuia de autoritate executivă, asigură: 
a) aducerea la îndeplinire a oricăror atribuţii, prevăzute de lege sau de alte 

acte normative, ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor 
în care, în mod explicit, atribuţiile respective sunt stabilite ca fiind ale consiliului local; 

b) punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local, inclusiv realizarea unor 
atribuţii ale autorităţii deliberative, în limitele şi în condiţiile stabilite de aceasta; 
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c) stabilirea indemnizaţiilor, a salariilor, inclusiv a componentelor acestuia, a 
indemnizaţiilor de conducere, a premiilor lunare, a premiilor anuale şi a oricăror alte 
elemente ale sistemului de salarizare, precum şi acordarea orelor suplimentare, în 
condiţiile legii, pentru întreg personalul din structura funcţională a comunei Dudeştii 
Noi; 

d) stabilirea numărului de personal şi a persoanelor din structura unor servicii, 
potrivit menţiunilor din anexa nr. 2 ; 

e) modificarea statului de funcţii în cazurile numirii ori încadrării de personal pe 
oricare dintre posturile vacante, în cazurile ce fac obiectul promovării funcţionarilor 
publici, modificării, suspendării şi încetării raportului de serviciu ori a raporturilor de 
muncă, după caz, precum şi în cazurile de modificare a indemnizaţiei lunare/salariului 
de bază lunar; 

f) însărcinarea unor persoane, funcţionari publici sau personal contractual, 
după caz, cu aducerea la îndeplinire a atribuţiilor unor compartimente funcţionale, în 
cazul în care la nivelul acestora nu sunt încadrate alte persoane ori acestea nu sunt 
în măsură, singure, să materializeze în mod corespunzător atribuţiile respective; 

g) modificarea sau completarea, după caz, a anexelor nr. 1 - 2 în funcţie de 
evenimentele legislative intervenite, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 
numai în ceea ce priveşte terminologia utilizată sau cu prilejul avansării sau 
transferării pe un alt post a unuia sau a mai multor angajaţi. 
 

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă 

Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2010 privind aprobarea structurii organizaţionale şi 
a statului de funcţii ale aparatului primarului comunei Dudeştii Noi; 

 
 
Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi 
şi prefectului judeţului Timiş, preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş  şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la 
adresa: www.pcdn.ro. 
              

 

 
  
 
 
 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 
I E N C I  M A R C E L  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/
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                                                                                                               A N E X A nr. 1 
                                                                                               la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL  

NR. 17  din 30 apr 2012 
 

ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

  

SERVICIUL PUBLIC 
COMUNITAR LOCAL DE 

EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

DIRECŢIA PENTRU 

MONITORIZAREA 

PROCEDURILOR 

ADMINISTRATIVE 

 

DIRECŢIA PENTRU GESTIONAREA 

RESURSELOR UMANE, A SERVICIILOR 

PUBLICE, A BUGETULUI LOCAL ȘI A 

PATRIMONIULUI 
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(PRIN COOPERARE) 
COMPARTIMENTUL 
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DOMENIULUI PUBLIC ȘI 
PRIVAT ȘI PENTRU 
LUCRĂRI PUBLICE 

COMUNITARE 

PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

VICEPRIMARUL COMUNEI 

DUDEŞTII NOI 
 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
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COMUNEI 

COMPARTIMENTUL 
DE CONTABILITATE 

PUBLICĂ ȘI 
CONTROL INTERN 

ADMINISTRAREA 
FISCALĂ ȘI 
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posturi 
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de posturi 
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Personal contractual – 
intră în calculul nr. de 

posturi 

 
Personal plătit din 

capitolul ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ – NU intră în 
calculul nr. de posturi 

 

LEGENDA CULORILOR 

POLIŢIA LOCALĂ 

SERVICIUL VOLUNTAR 
PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ 
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 17 din 30 apr 2012 

COMUNA DUDEŞTII NOI 

JUDEŢUL TIMIŞ 

 STATUL DE FUNCŢII CU PERSONALUL SALARIZAT DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Nr. 

crt. 
STRUCTURA 

Numele și 

prenumele 

persoanei care 

ocupă funcția în 

prezent 

FUNCŢIE DE 

DEMNITATE 

PUBLICĂ 

Funcţia publică 

C
la

sa
 

G
ra

d
u

l 

p
ro

fe
si

o
n

a
l 

N
iv

el
u

l 

st
u

d
ii

lo
r 

Funcţia contractuală 

T
re

a
p

ta
 

p
ro

fe
si

o
n

a
lă

 

N
o

rm
a
 

N
iv

el
u

l 

st
u

d
ii

lo
r 

de 

conducere 

de execuţie/ 

nivel de 

salarizare 
   

de 

conducere 
de execuţie 

   

1.  
DEMNITARI  

  

NICA ALIN-

ADRIAN 
primar 

  
  

 
S   

 

      

GOȘA ION  viceprimar 
  

  
 

S   
 

      

2.  SECRETAR  
GEHL 

NICOLAE 
  secretar 

 
  

 
S   

 

  

 

  

3.  DIRECŢIA PENTRU 

MONITORIZAREA 

PROCEDURILOR 

ADMINISTRATIVE 

VACANT 
 

director 

executiv    
S   

 

  

 

  

3.1. SERVICIUL PUBLIC DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

TODORESCU 

MIHAI-COSMIN 
  

 

inspector **) I principal S   
 

  
 

  

APETROAEI 

MIHAELA 
  

  
  

 
    

asistent 

personal**) 
  1 P/G/M 

POPESCU 

AUREL 
  

  
  

 
    

asistent 

personal**) 
  1 P/G/M 

DIVILE ANA   
  

  
 

    
asistent 

personal**) 
  1 P/G/M 

CRISTEA 

LILIANA-

SANDA 

  
  

  
 

    
asistent 

personal**) 
  1 P/G/M 

DOBRE 

VIORICA 
  

  
  

 
    

asistent 

personal**) 
  1 P/G/M 

BELU 

GHEORGHE-

LIVIU 
  

  
  

 
    

asistent 

personal**) 
  1 P/G/M 

VACANT   
  

  
 

    
asistent 

personal**) 
  1 P/G/M 

VACANT   
  

  
 

    
asistent 

personal**) 
  1 P/G/M 

VACANT   
  

  
 

    
asistent 

personal**) 
  1 P/G/M 

VACANT   
  

  
 

    
asistent 

personal**) 
  1 P/G/M 
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VACANT   
  

  
 

    
asistent 

personal**) 
  1 P/G/M 

3.2. COMPARTIMENTUL 

AGRICOL, URBANISM ŞI 

ORGANIZAREA 

TERITORIULUI 

GOȘA 

MARIANA-

AURORA 
  

inspector*) I principal S   
 

  

 

  

PANICI 

VLADIMIR -

TRAIAN  

  
 

inspector I principal S   
 

  

 

  

3.5. SERVICIUL PUBLIC 

COMUNITAR LOCAL DE 

EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR 

TISAN 

MIHAELA-

GRAȚIANA 
  

consilier*) I principal S 
     

VACANT 
  

inspector I debutant S 
  

 

 

 

BOGDAN 

MARIA   
referent*) III superior M 

     

4.  DIRECŢIA PENTRU 

GESTIONAREA 

RESURSELOR UMANE, 

A SERVICIILOR 

PUBLICE, A 

BUGETULUI LOCAL ȘI 

A PATRIMONIULUI 

VACANT 
 

director 

executiv    
S 

  

 

 

 

4.1. SERVICIUL PUBLIC 

PENTRU ADMINISTRAREA 

DOMENIULUI PUBLIC ȘI 

PRIVAT ȘI PENTRU 

LUCRĂRI PUBLICE 

COMUNITARE 

PAȘCALĂU 

FLORICA        
guard   1 G 

VACANT 
       

şofer 
 

1 M 

CIAMA IOSIF 
       

maistru I 1 G/M 

NOVACOVICI 

ŞTEFAN        

muncitor 

calificat 
I 1 G/M 

IENCI ȘTEFAN 
       

maistru I 1 G/M 

4.2. SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI 

CANALIZARE 

DUȚU IONEL-

FLORIN        

muncitor 

calificat 
I 1 G/M 

BALC CORNEL 
       

muncitor 

calificat 
I 1 G/M 

4.3. SERVICIUL PUBLIC DE 

SALUBRIZARE 

COMLOȘAN 

ECATERINA        

muncitor 

necalificat 
  1 P/G/M 

PITARU 

MARINELA        

muncitor 

necalificat 
  1 P/G/M 

4.4. SERVICIUL PUBLIC DE 

PAZĂ COMUNALĂ 

BEDEA IOAN 
       

paznic de 

noapte 
I 1 G 

DOLOCAN 

NACHE        

paznic de 

noapte 
I 1 G 

MOLDOVAN 

DĂNUȚ        

paznic de 

noapte 
I 1 G 
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4.5. SERVICIUL DE 

ILUMINAT PUBLIC 

MARTIN 

FRANCISC        

muncitor 

calificat 
I 1 G/M 

4.6. POLIȚIA LOCALĂ 

VACANT 
  

poliţist local 

asimilat ca 

inspector 

I principal S 
  

 

 

 

VACANT 
  

poliţist local 

asimilat ca 

referent 
III debutant M 

     

VACANT 
  

poliţist local 

asimilat ca 

referent 
III debutant M 

     

4.7. COMPARTIMENTUL 

DE CONTABILITATE 

PUBLICĂ ȘI CONTROL 

INTERN 

RUSU 

ROMELIA   
referent*) III superior M   

    

BAROS 

DANIELA   
inspector I principal S   

 
  

  

4.8. ADMINISTRAREA 

FISCALĂ ȘI CONTROLUL 

COMERCIAL 

CRĂCIUN 

VIOLETA   
referent III superior M 

  

 

 

 

PASCU 

MONICA    
inspector*) I principal S 

     

PREȘEA 

LIUBINCA   
referent III  asistent M   

    

5.  
COMPARTIMENTUL 

PENTRU ACTIVITĂȚI 

CULTURALE ȘI SPORTIVE 

   
  

  
 

    
    

5.1. CĂMINUL CULTURAL FLOREA IOAN   
  

  
 

    administrator I  1/2 M 

5.2. BIBLIOTECA 

COMUNALĂ 

ROMAN-JULA 

ADRIANA        
bibliotecar IA  1 S 

6.  AUDITUL INTERN  

PRIN 

COOPERARE 

LA NIVELUL 

FILIALEI TIMIŞ 

A ASOCIAŢIEI 

COMUNELOR 

           

 

NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2 
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 17 
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 3 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 14 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 26 
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE  0 
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NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 26 

     
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 45 
NR. DE FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE CARE SE IAU ÎN CALCUL LA NUMĂRUL MAXIM AL POSTURILOR 33 

 
*) - se ocupă pentru implementarea proiectelor de finanţare europeană în curs 
**)- personal plătit din capitolul bugetar 6802 „Asistenţă socială” - nu se iau în calcul la numărul maxim al posturilor, determinat potrivit anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 

 

Legendă: 

P – studii primare 
G – studii gimnaziale 
M –studii medii 
S – studii superioare 
 

 
 


