ROMÂNIA
JUDE UL TIMI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr.65 din 16.08.2017
privind aprobarea organigramei i a statului de func ii
ale Comunei Dude tii Noi
Avândăînăvedereăprevederile:
1. art.ă 6ă paragrafulă 1ă dină Cartaă european ă aă autonomieiă locale,ă adoptat ă laă
Strasbourgălaă15ăoctombrieă1985,ăratificat ăprinăLegeaănr.ă199/1997,
2. Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșiloră locali,ă cuă modific rileă și
complet rileăulterioare;
3. Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,ă republicat ,ă cuă
modific rileășiăcomplet rileăulterioare;
4. Legiiă nr.ă 161/2003ă privindă uneleă m suriă pentruă asigurareaă transparenței
demnit ților publice, a funcțiilor publice șiă înă mediulă deă afaceri,ă prevenirea și
sancționarea corupției,ăcuămodific rileăși complet rileăulterioare;ă
5. Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat ,ă cuă modific rileă șiă complet rileă
ulterioare;
6. Legii nr. 52/2003 privind transparențaă decizional ă înă administrațiaă public ,ă
republicat ;
7. Legiiă contabilit țiiă nr.ă 82/1991,ă republicat ,ă cu modific rileă șiă complet rileă
ulterioare;
8. Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu
modific rileășiăcomplet rileăulterioare;
9. Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modific rileășiăcomplet rile ulterioare;
10. Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicat ,ăcuămodific rileășiăcomplet rileă
ulterioare;
11. Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicat ,ăcuămodific rileăși
complet rileăulterioare;
12. Legea asistenței sociale nr. 292/2011,ă cuă modific rileă șiă complet rile
ulterioare;
13. OrdonanЮa Guvernului nr. 68/2003ă privindă serviciileă sociale,ă aprobat ă cuă
modific riăЬiăcomplet riăprinăLegeaănr.ă515/2003;
14. Legii nr. 17/2000 privind asistenЮaă social ă aă persoaneloră vârstnice,ă
republicat ,ăcuămodific rileăЬiăcomplet rileăulterioare;
15. Legiiă nr.ă 416/2001ă privindă venitulă minimă garantat,ă cuă modific rileă Ьi
complet rileăulterioare;
16. Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combatereaămarginaliz riiăsociale,ăcu
modific rileășiăcomplet rileăulterioare;
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17. Legiiă nr.ă 272/2004ă privindă protecțiaă șiă promovareaă drepturiloră copilului,ă
republicat ,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare;
18. Legii nr. 448/2006 privind protecЮia Ьi promovarea persoanelor cu handicap,
republicat ,ăcuămodific rileăЬiăcomplet rileăulterioare;
19. Legiiă nr.ă 76/2002ă privindă sistemulă asigur riloră pentruă șomaj și stimularea
ocup riiăforțeiădeămunc ,ăcuămodific rileăЬiăcomplet rileăulterioare;
20. Legiiă biblioteciloră nr.ă 334/2002,ă republicat ,ă cuă modific rileă Ьiă complet rileă
ulterioare;
21. Legii nr. 119/1996ă cuă privireă laă acteleă deă stareă civil ,ă republicat ,ă cu
modific rileăЬiăcomplet rileăulterioare;
22. Legii nr. 119/1997 privind alocațiaăsuplimentar ăpentruăfamiliileăcuăcopii,ăcuă
modific rileăЬiăcomplet rileăulterioare;
23. Legii nr. 61/1993 privind alocaЮia deă stată pentruă copii,ă republicat ,ă cuă
modific rileăЬiăcomplet rileăulterioare;
24. Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicat ,ăcu
modific rileășiăcomplet rileăulterioare;
25. Legea nr. 481/2004 privind protecЮiaăcivil ,ărepublicat , cuămodific rileăși
complet rileăulterioare;
26. Legiiă nr.ă 50/1991ă privindă autorizareaă execut riiă lucr riloră deă construcții,
republicat ,ăcuămodific rileăЬiăcomplet rileăulterioare;
27. Legii nr. 153/2017 privindăsalarizareaăpersonaluluiăpl titădinăfonduriăpublice,
28. titlului IX din Codul fiscal, cuămodific rileăЬiăcomplet rileăulterioare;
29. OrdonanЮei de urgenЮ ăaăGuvernuluiănr.ă148/2005ăprivindăsusținerea familiei
înă vedereaă creșteriiă copilului,ă aprobat ă cuă modific riă Ьiă complet riă prină Legeaă nr.ă
7/2007, cu modific rileăulterioare;
30. OrdonanЮa de urgenЮ ăaăGuvernuluiănr.ă48/2005ăpentruăreglementareaăunoră
m suriă privindă num rulă deă posturiă Ьiă cheltuielileă deă personală înă sectorulă bugetar,ă
aprobat ăprinăLegeaănr.ă367/2005,ăcuămodific rileăulterioare;
31. OrdonanЮei Guvernuluiă nr.ă 13/2001ă privindă înfiinЮarea, organizarea Ьi
funcЮionarea serviciilor comunitare pentru cadastru Ьiăagricultur ,ăaprobat ădeăLegeaă
nr. 39/2002;
32. art. 51 alin. (1) din OrdonanЮa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaЮii Ьi
fundaЮii,ăaprobat ăcuămodific riăЬiăcomplet riăprinăLegeaănr.ă246/2005;ă
33. OrdonanЮeiă Guvernuluiă nr.ă 84/2001ă privindă înfiinЮarea, organizarea Ьi
funcЮionarea serviciilor publice comunitare de evidenЮ ă aă populaЮiei,ă aprobat ă cuă
modific riăЬiăcomplet riăprinăLegea nr. 372/2002;
34. OrdonanЮeiă Guvernuluiă nr.ă 88/2001ă privindă înfiinЮarea, organizarea Ьi
funcЮionarea serviciilor publice comunitare pentru situaЮii de urgenЮ ,ă aprobat ă cuă
modific riăЬiăcomplet riăprinăLegeaănr.ă363/2002;
35. OrdonanЮei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit ții sanitarveterinare și pentru siguranțaă alimentelor,ă aprobat ă cuă modific riă Ьiă complet riă prină
Legea nr. 215/2004;
36. OrdonanЮei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea Ьi funcЮionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public Ьi privat de interes local,
aprobat ăcuămodific riăЬi complet riăprinăLegeaănr.ă3/2003;
37. Codului deăprocedur ăfiscal ădină2015,ărepublicat,ăcuămodific rileăși
complet rileăulterioare;
38. OrdonanЮei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piaț ,ărepublicat ,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare;
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39. OrdonanЮeiăGuvernuluiănr.ă28/2008ăprivindăregistrulăagricol,ăaprobat ăcuă
modific riă Ьiă complet riă prină Legeaă nr.ă 98/2009,ă cuă modific rileă șiă complet rileă
ulterioare;
40. OrdonanЮei de urgenЮ ă aă Guvernuluiă nr.ă 118/2006ă privindă înfiinЮarea,
organizarea Ьiădesf Ьurareaăactivit Юii aЬez mintelorăculturale,ăaprobat ăcuămodific riă
Ьiăcomplet riăprinăLegeaănr.ă143/2007;
41. OrdonanЮa de urgenЮ ăaăGuvernuluiănr.ă63/2010ăpentruămodificareaăЬi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanЮele publice locale, precum Ьi pentru
stabilireaăunorăm suriăfinanciare,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare;
42. Ordinul ministrului administraЮiei și internelor nr. 96/2016 pentru aprobarea
criteriilor de performanț ă privindă constituirea,ă încadrareaă și dotarea serviciilor
voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgenț ,ă cuă modific rileă și
complet rileăulterioare;
43. OrdonanЮei de urgenЮ ă aă Guvernuluiă nr.ă 21/2004ă privindă Sistemulă NaЮional
de Management al SituaЮiilor de UrgenЮ ,ă aprobat ă cuă modific riă Ьiă complet riă prină
Legea nr. 15/2005;
44. Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cuă modific rileă Ьiă complet rileă
ulterioare;
45. Hot râriiăGuvernuluiănr.ă123/2002ăpentruăaprobareaăNormelorămetodologiceă
de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,
cuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare;
46. art.158ă alin.ă (2)ă dină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 611/2008ă pentruă aprobareaă
normelor privind organizarea Ьi dezvoltarea carierei funcЮionarilor publici, cu
modific rileăЬiăcomplet rileăulterioare;
47. Hot râreaăGuvernuluiănr.ă286/2011ăpentruăaprobareaăRegulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacantăcorespunz torăfuncțiilor contractuale șiăaăcriteriilorădeăpromovareăînăgradeăsauă
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
pl titădinăfonduriăpublice,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare;
48. Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 762/2008ă pentruă aprobarea Strategiei naționale de
prevenire a situațiilor de urgenț ;
49. Hot râriiăGuvernuluiănr.ă904/2016ăprivindămodificareaăși completarea
Hot râriiăGuvernuluiănr.ă398/2015ăpentruăstabilireaăcadruluiăinstituțional de coordonare
și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea
continuit ții cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor
structurale 2007-2013 șiăpentruăabrogareaăHot râriiăGuvernuluiănr.ă1.183/2014ăprivindă
nominalizareaăautorit ților implicateăînăsistemulădeămanagementăși control al fondurilor
europene structurale și de investiții 2014-2020;
50. Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 2104/2004ă pentruă aprobareaă Metodologieiă privindă
criteriileă deă dimensionareă aă num ruluiă deă funcții din aparatul serviciilor publice
comunitare de evidenț ă aă persoanelor,ă constituireaă patrimoniuluiă și managementul
resurselor umane, financiare șiămateriale,ăcuămodific rileăulterioare;
51. Hot râriiăConsiliuluiăLocalănr.ă75/2013 privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale comunei Dudeștii Noi,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare;
52. Hot râriiă Consiliuluiă Locală nr.ă 25/2011 privindă înființarea Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenț ăaăPesoanelorăalăComuneiăDudeștii Noi;
53. Hot râriiă Consiliuluiă Locală nr.ă 54/2012ă privindă înființarea Poliției locale a
Comunei Dudeștii Noi;
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Ьtiindă c ă unaă dintreă atribuЮiile esenЮialeă aleă autorit Юilor administraЮiei publice
localeăesteăaceeaădeăaăstabili,ăf r ăaăaduceăatingereădispozițiilorăgeneraleăprev zuteă
de lege, structurile interneă înă vedereaă adapt riiă acestoraă laă nevoileă loră specificeă Ьi
asigur riiăuneiăgestiuniăeficiente,
apreciindă c ă esteă imperativă necesar ă cuprindereaă într-oă structur ă unitar ă aă
autorit Юilor administraЮiei publice locale, precum Ьi a compartimentelor funcЮionale din
aparatulă deă specialitateă ală primaruluiă comunei,ă astfelă încâtă aceast ă structur ă s ă fieă
armonizat ă cuă evenimenteleă legislativeă interveniteă deă laă dataă adopt riiă Hot râriiă
Consiliului Local nr.75/2013 Ьiă careă privescă activitateaă autorit Юilor administraЮiei
publice locale,
luândăactăde:
a) referatul de aprobare al primarului comunei DudeștiiăNoi,ăînăcalitateaăsaădeă
inițiator,ă înregistrată subă nr. 3988/2017,ă calitateă acordat ă deă prevederileă art.ă 33ă dină
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,ă cuă modific rileă șiă complet rileă
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației
publiceălocaleănr.ă215/2001,ărepublicat ,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare,ă
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate a primarului,
înregistratăsubănr.3987/2017,ă
c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX, JUREX,URDES
ale Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi,
d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de
hot râreă înă conformitateă cuă prevederileă art.ă 9ă dină Regulamentulă propriuă cuprinzândă
m surileă metodologice,ă organizatorice,ă termeneleă și circulațiaă proiecteloră deă hot râriă
aleăconsiliuluiălocalăaprobatăprinăHot rârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi.
nr. 53 din 19 noiembrie 2012,
e) avizul nr.45301 conexat cu nr.40195/2017 acordat pentruă funcțiileă publiceă
dinăcadrulăaparatuluiădeăspecialitateăalăprimaruluiăcomuneiăDudeștiiăNoi,ăjudețulăTimiș
șiă dină cadrulă Serviciuluiă Publică Comunitară Locală deă Evidenț ă aă Persoaneloră deă c treă
Agențiaă Funcționariloră Publici,ă înregistrată laă Prim riaă comuneiă Dudeștiiă Noi cu nr.
4710/07.08.2017,
avândălaăbaz ăprevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și art. 45 alin. (1), din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 republicat ,ă cuă modific rileă șiă complet rileă
ulterioare,
înă temeiulă art.ă 115ă alin.ă (1),ă lit.ă b)ă dină Legeaă administrației publice locale nr.
215/2001ărepublicat ,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare,
Consiliul Local al Comunei Dude tii Noi adopt ăprezentaăhot râre.
Art. 1. - (1)ăPrinăprezentaăhot râreăseăsistematizeaz ăЬiăseăconcentreaz ,ăîntr-o
structur ăunitar ,ăorganizareaăresurselorăumaneădeălaănivelulăinstituЮiei publice locale
cuă personalitateă juridic ă - COMUNA DUDE TII NOI - careă s ă asigure eficienț ă și
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operativitateăînăorganizareaăexecut riiășiăexecut riiăînăconcretăaăoric rorăreglement riă
ceă intr ă înă competența de soluționareă laă nivelulă autorit Юilor administraЮiei publice
locale, precum Ьiăseăaprob :
a) organigrama,ăprev zut ăînăanexaănr. 1;
b) statul de funcЮii,ăprev zutăînăanexaănr.ă2.
(2) Organigrama,ăprev zut ălaăalin.ă(1)ălit.ăa),ăred ăschematicădetaliileăorganiz riiă
resurselor umane Ьi stabileЬte:
a)ăraportulădeăcolaborareădintreăautorit Юile administraЮiei publice locale;
b) raporturile de subordonare ale personalului faț ădeăprimarulăcomunei;
c)ă leg turileă dintreă compartimenteleă funcționale, precum și raporturile ierarhice
dintre acestea.
(3) Statul de funcЮii,ăprev zutălaăalin.(1)ălit.ăb),ăcuprinde:
a) structura, respectiv, categoriaă deă personală specific ă fiec ruiă compartimentă
funcțional cu numele Ьi prenumele ocupantului postului;
b) func ia deЮinut ădeăocupantulăpostului;
c) clasa;
d) gradul profesional/treapta de salarizare;
e) nivelul studiilor.
Art. 2. - Primarulăcomunei,ăînăcalitateaăacestuiaădeăautoritateăexecutiv ,ăasigur :
a) aducereaă laă îndeplinireă aă oric roră atribuții,ă prev zuteă deă legeă sauă deă alteă
acteă normative,ă ceă revină autorit Юilor administrației publice locale, cu excepЮia
cazuriloră înă care,ă înă modă explicit,ă atribuЮiile respective sunt stabilite ca fiind ale
consiliului local;
b) punereaă înă aplicareă aă hot râriloră consiliuluiă local,ă inclusivă realizareaă unoră
atribuЮiiăaleăautorit Юiiădeliberative,ăînălimiteleăЬiăînăcondiЮiile stabilite de aceasta;
c) stabilirea indemnizaЮiilor, a salariilor, inclusiv a componentelor acestuia, a
indemnizațiilor de conducere, a premiilor lunare, a premiilor anuale Ьiăaăoric rorăalteă
elemente ale sistemului de salarizare, precum Ьiă acordareaă oreloră suplimentare,ă înă
condiЮiileă legii,ă pentruă întregă personalul din structura funcЮional ă aă comuneiă Dudeștii
Noi;
d) stabilireaănum ruluiădeăpersonalăЬi a persoanelor din structura unor servicii,
potrivit menЮiunilor/notelor din anexa nr. 2;
e) modificarea statului de funcЮiiăînăcazurileănumiriiăoriăîncadr riiădeăpersonalăpe
oricareă dintreă posturileă vacante,ă înă cazurileă ceă facă obiectulă promov riiă funcЮionarilor
publici,ă modific rii,ă suspend riiă Ьiă încet riiă raportuluiă deă serviciuă oriă aă raporturiloră deă
munc ,ădup ăcaz,ăprecumăЬiăînăcazurileădeămodificareăaăindemnizaЮiei lunare/salariului
deăbaz ălunar;
f) îns rcinareaă unoră persoane,ă funcЮionari publici sau personal contractual,
dup ăcaz,ăcuăaducereaălaăîndeplinireăaăatribuЮiilor unor compartimente funcЮionale,ăînă
cazulăînăcareălaănivelulăacestoraănuăsuntăîncadrateăalteăpersoaneăori acestea nu sunt
înăm sur ,ăsingure,ăs ămaterializezeăînămodăcorespunz torăatribuЮiile respective;
g) mutarea unor persoane, funcЮionariă publiciă sauă personală contractual,ă dup ă
caz,ăînăalteăcompartimenteăînăfuncțieădeăatribuțiileăstabiliteăprinăfișaăpostului;
h) modificareaă sauă completarea,ă dup ă caz,ă aă anexeloră nr.ă 1ă - 2ă înă funcЮie de
evenimenteleălegislativeăintervenite,ădup ădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiăhot râri,ă
numaiă înă ceeaă ceă priveЬteă terminologiaă utilizat ă sauă cuă prilejulă avans riiă sauă
transfer rii pe un alt post a unuia sau a mai multor angajați.
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Art. 3. - Anexele nr. 1 Ьiă2ăfacăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre.
Art. 4. - Începândă cuă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă hot râri,ă seă abrog ă
Hot râreaăConsiliuluiăLocalănr.ă75/2013 privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale comunei DudeștiiăNoi,ăcuămodific rileășiăcomplet rileăulterioare;
Art. 5. - Prinăintermediulăsecretaruluiăcomunei,ăseăcomunic ,ăînămodăobligatoriu,ă
înătermenulăprev zutădeălege,ăprezentaăhot râre,ăprefectului județului Timiș, primarului
comunei Dudeștii Noi, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, și se aduce la
cunoștinț ăpublic ăprinăafișareaălaăavizierulăPrim rieiăComuneiăDudeștii Noi, precum și
prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.-

PREŞEDINTELEăDEăŞEDINŢ ,

…………………………….…………………………

Contrasemneaz :
SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTIIăNOI

…………………………….…………………………

Adrian-Leonida CAPSALI

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S.

Hot râreaăConsiliuluiălocalăaăfostăadoptat ăcuă10 voturi pentru, 1 votăîmpotriv -, 1 vot
abținere - dină12ăconsilieriălocaliăprezenți.

F6/A2
ER/ER
Ex.4
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A N E X A nr. 1

la HOT RÂREAăCONSILIULUIăLOCALă
NR. 65 din 16.08.2017

STRUCTURA FUNCȚIONALĂ (ORGANIGRAMA) A COMUNEI DUDEȘTII NOI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEIăDUDEŞTIIăNOI

PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTIIăNOI

CABINETUL
PRIMARULUI

ŞCOALAă
GIMNAZIAL ă
DUDEŞTIIăNOI

POLIŢIAă
LOCAL

ADMINISTRATOR
PUBLIC

SECRETARUL
COMUNEI

AUDIT INTERN
(PRIN ACORD DE
COOPERARE)

VICEPRIMARUL COMUNEI
DUDEŞTIIăNOI

COMPARTIMENTUL
AGRICOL,
URBANISMŞIă
ORGANIZARE A
TERITORIULUI

COMPARTIMENTULPENTRU
ACTIVIT I CULTURALE ȘI
SPORTIVE

CASAăDEăCULTUR ăă
DUDEŞTIIăNOI

BIBLIOTECA
COMUNAL

COMPARTIMENTUL
ADMINISTRAREA
FISCAL ăȘI
CONTROLUL
COMERCIAL

COMPARTIMENTUL DE
CONTABILITATE PUBLIC ăȘI
CONTROL INTERN

COMPARTIMENTUL DE
DEZVOLTAREăLOCAL

SERVICIUL VOLUNTAR
PENTRU SITUA II DE
URGEN

SERVICIUL PUBLIC DE
ASISTEN ăSOCIAL

COMPARTIMENTUL
ADMINISTRATIV

COMPARTIMENTUL DE
COMUNICARE,
PROTOCOLă IăRELA IIă
CU PUBLICUL

SERVICIUL PUBLIC
COMUNITAR LOCAL DE
EVIDENŢ ăAăPERSOANELOR

LEGENDA

AleЬi locali –
intr ăînăcalcululă
nr. de posturi

Relaţiiădeă
coordonare

Relaţiiădeă
subordonare

Relaţiiădeă
colaborare

AleЬi locali –
NU intr ăînă
calculul nr. de
posturi

Diverse structuri –
NU intr ăînă
calculul nr. de
posturi

Personal contractual
– intr ăînăcalcululănr.ă
de posturi

FuncЮionari publici de
conducere – intr ăînă
calculul nr. de posturi

FuncЮionari
publici – intr ă
înăcalcululănr.ă
de posturi

Personalăpl titădină
capitolul ASISTENЭ ă
SOCIAL – NU intr ăînă
calculul nr. de posturi
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 65 din 16.08.2017
COMUNA DUDE TII NOI
JUDE UL TIMI

2.

SECRETAR COMUN

3.

ADMINISTRATOR PUBLIC

4.

CABINETUL PRIMARULUI

5.

SERVICIUL PUBLIC DE
ASISTEN ăSOCIAL 1

NICA ALINADRIAN
GO A ION
LUCIU
LOREDANAADINAMIHAELA
ONE NICUVIOREL
PETRU
DANIELAMARIA
TRÎMBI OLTEANU
FLAVIACLAUDIA
VACANT
APETROAEI
MIHAELA
BELBE
AURICA
BLAJIN ă
FLOARE
CRISTEA
LILIANASANDA
DOBRE
VIORICA
FULEAăANU A
MÂNDRIL ă
ALINA

1

de conducere

de conducere

primar

S

viceprimar

S
secretar
comună

Treapta
profesional

Nivelul
studiilor

de execu ie/
nivel de
salarizare

Func iaăcontractual

Nivelul
studiilor

DEMNITARI

Func iaăpublic

Norma

1.

STRUCTURA

FUNC IE
DE
DEMNITAT
EăPUBLIC

Gradul
profesional

Nr.
crt.

Numele i
prenumele
persoanei care
ocup ăfunc iaăînă
prezent

Clasa

STATUL DE FUNC II CU PERSONALUL SALARIZAT DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI DUDE TII NOI

1

S

IA

1

S

I

1

S

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

de execu ie

S
administrator
public**)
consilier

inspector***)

I

principal

S

inspector***)

I

debutant

S
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)

NOT :ăPrimarulăpoateămodificaăprinădispozițieănum rulădeăasistențiăpersonaliăînăfuncțieădeăsolicit rileăveniteădeălaăpersoaneleăînăcauz .
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POPESCU
AUREL

asistent
personal***)

1

P/G/M

RACZ
DANIELA

asistent
personal***)

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

1

P/G/M

asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)
asistent
personal***)

SAFTA AUREL
TODORESCU
SORIN
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT
VACANT

6.

COMPARTIMENTUL
AGRICOL,ăURBANISMă Iă
ORGANIZAREA
TERITORIULUI

GO Aă
MARIANAAURORA
TEMPORAR
VACANT
VACANT

inspector

I

superior

S

inspector

I

principal

S

inspector

I

asistent

S

9

SERVICIUL PUBLIC
COMUNITAR LOCAL DE
EVIDEN ăAă
PERSOANELOR

7.

8.

COMPARTIMENTUL DE
COMUNICARE,
PROTOCOLă Iă
RELA IIăCUăPUBLICUL

COMPARTIMENTUL
ADMINISTRATIV

VACANT
IGNA IOANVALENTIN
BOGDAN
MARIA
IANCU
MARINELA

POLI IAăLOCAL

COMPARTIMENTUL DE
CONTABILITATE
PUBLIC ă IăCONTROLă
INTERN

inspector

I

asistent

S

referent

III

superior

M
S

VACANT

inspector

I

1

S

VACANT

muncitor
calificat*)

I

1

M

1

M

MOLDOVANOPRINESC
IOAN

VACANT

RUSU
ROMELIA
RÎP ă
ECATERINA
VACANT
VACANT

VACANT
VACANT
11.

S

1

TEMPORAR
VACANT

COMPARTIMENT DE
DEZVOLTAREăLOCAL

debutant

II

VACANT

10.

I

inspector

VACANT
9.

inspector

VACANT

șofer
polițist local inspector
polițist local inspector
polițist local referent

I

asistent

S

I

asistent

S

III

asistent

M

referent

III

superior

M

inspector

I

principal

S

inspector

I

asistent

S

inspector

I

principal

S

consilier

I

superior

S
inspector*)

I

1

S

inspector*)

II

1

S

inspector*)

II

1

S

inspector*)

II

1

S

inspector*)

II

1

S

VACANT

VACANT

10

VACANT
VACANT

12.

COMPARTIMENTUL DE
ADMINISTRAREăFISCAL
IăCONTROLăCOMERCIAL

CR CIUNă
VIOLETA
SITAR
GEORGEBOGDAN
PRE EAă
LIUBINCA

inspector

I

asistent

S

referent

III

superior

M

inspector

I

principal

S

referent

III

asistent

M

debutant

VACANT

1

S

I

1

M

administrator

I

1/2

M

inspector

IA

1

S

referent*)

referent*)

COMPARTIMENTUL
PENTRUăACTIVIT Iă
CULTURALEă IăSPORTIVE
13.
13.1.ăCASAăDEăCULTUR

FLOREA IOAN

13.2. BIBLIOTECA
COMUNAL

BUTARIU
DANIELA
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Func iaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăNum răposturi

Ocupate

Vacante

Total

Nr. total de demnitari

2

0

2

Nr.ătotalădeăînalți funcționari publici

0

0

0

Nr. total de funcții publice de conducere

1

0

1

9

11

20

1

0

1

Nr. total de funcții contractuale de execuție

16

24

40

Nr. total de posturi din cadrul instituției/autorit ții publice

29

35

64

12

16

28

Nr. total de funcții publice de execuție
Nr. total de funcții contractuale de conducere

**)

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. Nr. 63/2010 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, precum șiăpentruăstabilireaăunorăm suriăfinanciare,ăcuămodific rileăși
***)
complet rileăulterioare
NOT :ăTabelulăseăpoateămodificaăînăfunc ieădeănecesit ile institu iei

posturiăad ugateănumaiăpeăperioadaădeăimplementare a proiectelor finan ate din fonduri externe nerambursabile
seăauăînăvedereătoateăformeleălegaleădeăangajareă(contractăindividualădeămunc ,ăcontractădeămanagement,ăetc.)
***)
seăaplic ăpentruăadministra iaăpublic ălocal
*)

**)

Legend :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
P – studii primare
Primar,
G – studii gimnaziale
Alin-Adrian NICA
M – studii medii
S – studii superioare
SSD - studiiăsuperioareădeăscurt ădurat
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