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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr.  1264 din 16.02.2018 

 
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65 / 2017 privind 

aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Comunei Dudeștii Noi 
 

Având în vedere prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)-(2) și art. 121 alin. (1)-(2)  din Constituția României, 

republicată, 

b) art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), cât și art. 73 din Legea administrației  

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

c) Hotărârii Consiliului Local nr. 65 / 2017 privind aprobarea organigramei și a  

statului de funcții ale Comunei Dudeștii Noi, cu modificările și completările ulterioare, 

d) Ordonanței de urgență nr. 18 / 2017 privind asistența medicală comunitară, 

În vederea asigurării condițiilor necesare îmbunătățirii stării de sănătate a 

populației, prin asigurarea accesului la servicii preventive, de urgență, curative și 

reabilitare de calitate, aspecte reglementate și în Strategia națională de sănătate 

2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028 / 2014, 

ținând cont că în Acordul de parteneriat dintre România și Uniunea Europeană 

se menționează că în perioada 2014-2020 se vor urmări dezvoltarea serviciilor 

comunitare, pentru a optimiza accesul persoanelor vulnerabile la serviciile medicale 

esențiale, precum și o mai bună integrare a serviciilor sanitare și sociale disponibile la 

nivelul comunităților, 

având în vedere că o componentă importantă a protecției sociale o reprezintă 

asistența socială ca ansamblu de instituții, programe, măsuri, activități, servicii 

specializate de protecție a persoanelor care nu au posibilitatea de a-și realiza prin 

eforturi proprii un mod decent de viață, 

în considerarea faptului că beneficiarii acestor servicii sunt, cu precădere, 

persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populația 

din mediul rural și grupurile vulnerabile, inclusiv romă, 

propun înființarea unui post de execuție de natură contractuală - 

asistent medical comunitar - în cadrul Serviciului public de asistență socială  

din aparatul de specialitate al primarului comunei Dudeștii Noi. 

            În consecință, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu 

amendamente. 

 
Primar, 

Alin-Adrian NICA 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
nr. 1263 din 16.02.2018 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/2017 privind aprobarea 

organigramei și a statului de funcții ale Comunei Dudeștii Noi 

 

Având  în vedere prevederile:  

a) art. 120 alin. (1)-(2) și art. 121 alin. (1)-(2)  din Constituția României,  

republicată, 

b) art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), cât și art. 73 din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

c) Hotărârii Consiliului Local nr. 65/2017 privind aprobarea organigramei și a  

statului de funcții ale Comunei Dudeștii Noi, cu modificările și completările ulterioare, 

d) Ordonanței de urgență nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, 

În vederea asigurării condițiilor necesare îmbunătățirii stării de sănătate a 

populației, prin asigurarea accesului la servicii preventive, de urgență, curative și 

reabilitare de calitate, aspecte reglementate și în Strategia națională de sănătate 

2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014, 

ținând cont că în Acordul de parteneriat dintre România și Uniunea Europeană 

se menționează că în perioada 2014-2020 se vor urmări dezvoltarea serviciilor 

comunitare, pentru a optimiza accesul persoanelor vulnerabile la serviciile medicale 

esențiale, precum și o mai bună integrare a serviciilor sanitare și sociale disponibile la 

nivelul comunităților, 

 având în vedere că o componentă importantă a protecției sociale o reprezintă 

asistența socială ca ansamblu de instituții, programe, măsuri, activități, servicii 

specializate de protecție a persoanelor care nu au posibilitatea de a-și realiza prin 

eforturi proprii un mod decent de viață, 

în considerarea faptului că beneficiarii acestor servicii sunt, cu precădere, 

persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe 

populația din mediul rural și grupurile vulnerabile, inclusiv romă, 

Propun înființarea unui post de execuție de natură contractuală - asistent 

medical comunitar - în cadrul Serviciului public de asistență socială din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Dudeștii Noi. 

 Asistența medicală comunitară se va realiza pe baza nevoilor medico-sociale 

identificate prin catagrafia populației aparținând grupurilor vulnerabile din comunitate, 

fiind în concordanță cu politicile și strategiile guvernamentale, precum și cu strategia 

de dezvoltare locală a comunei. 

Activitățile desfășurate în domeniul asistenței medicale comunitare vor fi 

următoarele: 
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a) identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile 

din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc 

pentru sănătatea acestora și evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de 

sănătate ale acestora; 

b) desfășurarea de programe și acțiuni destinate protejării sănătății, promovării 

sănătății și în directă legătură cu determinanți ai stării de sănătate, respectiv stil de 

viață, condiții de mediu fizic și social, acces la servicii de sănătate și efectuarea de 

activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos; 

c) furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii 

comunității, sub îndrumarea medicului de familie, în special către persoanele 

aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social; 

d) participarea la desfășurarea diferitelor acțiuni colective de pe teritoriul 

comunității: vaccinări, programe de screening populațional și implementarea 

programelor naționale de sănătate, inclusiv mobilizarea populației pentru participarea 

la programele de vaccinări și controalele medicale profilactice; 

e) semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile 

constatate cu ocazia activităților în teren și participarea la aplicarea măsurilor de 

prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții; 

f) identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie și 

transmiterea informațiilor despre acestea către medicul de familie, cu precădere a 

copiilor și a gravidelor, în scopul obținerii calității de asigurat de sănătate și a 

asigurării accesului acestora la servicii medicale; 

g) supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și a copilului mic 

și promovarea alăptării și practicilor corecte de nutriție; efectuarea de vizite la 

domiciliul sugarilor cu risc medical sau social și urmărirea aplicării măsurilor 

terapeutice recomandate de medic; 

h) identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc 

medical sau social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta medicală a 

acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor și al lăuzelor; 

i) identificarea femeilor de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere 

medical, social sau al sărăciei și informarea acestora despre serviciile de planificare 

familială și contracepție, precum și asigurarea suportului de a accesa aceste servicii; 

j) monitorizarea și supravegherea în mod activ a bolnavilor din evidența 

specială, respectiv evidența privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, 

anemici, persoane cu tulburări mintale și de comportament, consumatori de substanțe 

psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecțiuni medicale 

înscrise în registre și evidențe speciale; 

k) efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistența medicală a pacientului 

cronic sau în stare de dependență și a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, 

complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare; 

l) consilierea medicală și socială, în limita competențelor profesionale legale; 

m) furnizarea de servicii de asistență medicală de urgență în limita 

competențelor profesionale legale; 

n) direcționarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile către serviciile 

medicale și sociale și monitorizarea accesului acestora; 
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o) organizarea și desfășurarea de acțiuni în comun cu serviciile sociale din 

primărie și personal din alte structuri de la nivel local sau județean, în cazul 

problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii 

medicale ale persoanei vulnerabile; 

p) identificarea și notificarea autorităților competente a cazurilor de violență 

domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situații care 

necesită intervenția altor servicii decât cele care sunt de competența asistenței 

medicale comunitare; 

q) colaborarea cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizații 

neguvernamentale pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni care se 

adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, 

economic sau social; 

r) alte activități, servicii și acțiuni de sănătate publică adaptate nevoilor 

specifice ale comunității și persoanelor din comunitate aparținând grupurilor 

vulnerabile; 

s) întocmirea evidențelor și documentelor utilizate în exercitarea activității, cu 

respectarea normelor eticii profesionale și păstrării confidențialității în exercitarea 

profesiei. 

Astfel, se impune completarea statului de funcții cu personalul salarizat din 

bugetul local al comunei Dudeștii Noi, prevăzut în anexa nr. 2 a prezentului proiect de 

hotărâre de consiliu local. 

            În consecință, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau 

cu amendamente. 

 

 

 
 
 
 

Inspector principal, 
Ecaterina RÎPĂ 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. ______ din 20.02.2018 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65 / 2017 privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Comunei Dudeștii Noi  

 
 

Analizând prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)-(2) și art. 121 alin. (1)-(2)  din Constituția României,  

republicată, 

b) art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b), cât și art. 73 din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

c) Hotărârii Consiliului Local nr. 65/2017 privind aprobarea organigramei și a  

statului de funcții ale Comunei Dudeștii Noi, cu modificările și completările ulterioare 

d) Ordonanței de urgență nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, 
 

luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. /2018, calitate acordată de prevederile  art. 45 alin. (6), 

teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei 

Dudeștii Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b)raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  

înregistrat sub nr. / 2018; 

         c) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de 

hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând 

măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri 

ale consiliu local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

 

analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (2), lit. a și art. 115  alin. 

(1) și (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

 

       

Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre 

 

Art. I. La punctul 4 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2017 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Comunei Dudeștii Noi, cu 

modificările și completările ulterioare se adaugă o poziție, care va avea următorul 

cuprins: 
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VACANT  asistent medical***) 1 PL 

 

Art. II. Anexa nr. 2 se republică în forma cuprinsă în anexă, care este parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. III.  Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, 
în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei,  și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.  

 
 

http://www.primariadudestiinoi.ro/
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1 NOTĂ: Primarul poate modifica prin dispoziție numărul de asistenți personali în funcție de solicitările venite de la persoanele în cauză. 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. .....  din20 .02.2018 

COMUNA DUDEȘTII NOI 

JUDEȚUL TIMIȘ 

 STATUL DE FUNCȚII CU PERSONALUL SALARIZAT DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI DUDEȘTII NOI 

Nr. 

crt. 
STRUCTURA 

Numele și 

prenumele 

persoanei care 

ocupă funcția în 

prezent 

FUNCȚIE DE 

DEMNITATE 

PUBLICĂ 

Funcția 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 

Funcția 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 execuție/ 

nivel de 

salarizare 

   de conducere de execuție    

1.  
DEMNITARI 

  

NICA ALIN-

ADRIAN 
primar      S          

GOȘA ION  viceprimar      S          

2.  SECRETAR  COMUNĂ 

LUCIU 

LOREDANA-

ADINA-

MIHAELA 

  
secretar 

comună 
    S         

3.  ADMINISTRATOR PUBLIC 
ONEȚ NICU-

VIOREL 
      

administrator 

public**) 
  1 S 

4.  
SERVICIUL PUBLIC DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ1 

TRÎMBIȚĂ-

OLTEANU 

FLAVIA-

CLAUDIA 

  

 

inspector***)  I principal S    I 1 S 

VACANT  
 

inspector***) I debutant S      

VACANT  
 

     
asistent 

medical***) 
 1 PL 

APETROAEI 

MIHAELA 
           

asistent 

personal***) 
  1 P/G/M 

BELBE AURICA            
asistent 

personal***) 
  1 P/G/M 

BLAJINĂ 

FLOARE 
           

asistent 

personal***) 
  1 P/G/M 

CRISTEA 

LILIANA-SANDA 
           

asistent 

personal***) 
  1 P/G/M 

DOBRE 

VIORICA 
           

asistent 

personal***) 
  1 P/G/M 
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FULEA ANUȚA            
asistent 

personal***) 
  1 P/G/M 

MÂNDRILĂ 

ALINA 
           

asistent 

personal***) 
  1 P/G/M 

POPESCU 

AUREL            
asistent 

personal***) 
  1 P/G/M 

RACZ DANIELA            
asistent 

personal***) 
  1 P/G/M 

SAFTA AUREL            
asistent 

personal***) 
  1 P/G/M 

TODORESCU 

SORIN            
asistent 

personal***) 
  1 P/G/M 

MOLDOVAN 

VIORICA-

MARIA 

          
asistent 

personal***) 
  1 P/G/M 

DOBRIN 

NICOLETA 
          

asistent 

personal***) 
  1 P/G/M 

POP SIMONA- 

ELENA 
          

asistent 

personal***) 
  1 P/G/M 

SMARANDA 

PETRONELA 
          

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 

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 

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 

5. 

 

COMPARTIMENTUL 

AGRICOL, URBANISM ȘI 

ORGANIZAREA 

TERITORIULUI 

GOȘA 

MARIANA-

AURORA 

  inspector I superior S         

TEMPORAR 

VACANT 
   inspector I principal S         

LUCA IOANA-

LĂCRĂMIOARA 
  inspector I asistent S      

6. 

SERVICIUL PUBLIC 

COMUNITAR LOCAL DE 

EVIDENȚĂ A 

PERSOANELOR 

PANTEA NINA   referent III superior M      

VACANT   inspector I asistent S      

BOGDAN MARIA   referent III superior M      

       7. 

 

 

COMPARTIMENTUL DE 

COMUNICARE, 

PROTOCOL ȘI  

RELAȚII CU PUBLICUL 

 

IANCU 

MARINELA 
       inspector II 1 S 

VACANT        inspector I 1 S 

8. 

 

COMPARTIMENTUL  

ADMINISTRATIV 

VACANT        
muncitor 

calificat*) 
I 1 M 

MOLDOVAN-

OPRINESC IOAN 
       șofer  1 M 

9. POLIȚIA LOCALĂ 

VACANT   
polițist local - 

inspector 
I asistent S      

VACANT   
polițist local - 

inspector I asistent S      

VACANT   
polițist local - 

referent 
III asistent M      

10. 

 

COMPARTIMENTUL DE 

CONTABILITATE 

PUBLICĂ ȘI CONTROL 

INTERN 

RUSU ROMELIA   referent III superior M       

RÎPĂ 

ECATERINA 
  inspector I principal S      

 

VACANT 

 

  inspector I asistent S      

DUMEA 

MONICA-

MIHAELA 

  inspector I principal S      

11. 
COMPARTIMENT DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ 

TEMPORAR 

VACANT 
  consilier I superior S      
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IVAȘCU 

ANDREI-DAN 
       inspector*) I 1 S 

TELTEU 

ROXANA 
       inspector*)  II 1 S 

UNGUREANU 

COSMIN 
       inspector*)  II 1 S 

 

VACANT 

 

       inspector*) II 1 S 

VACANT 

 
       inspector*) II 1 S 

BODEA 

ALEXANDRU-

DUMITRU 

       referent*) 

d
eb

u
tan

t 

1 S 

VACANT 

 
       referent*) I 1 M 

12. 

COMPARTIMENTUL DE 

ADMINISTRARE FISCALĂ 

ȘI CONTROL COMERCIAL 

VACANT   inspector I asistent S      

CRĂCIUN 

VIOLETA 
  referent III superior M      

SITAR GEORGE-

BOGDAN 
  inspector I principal S      

PREȘEA 

LIUBINCA 
  referent III  asistent M       

13. 

COMPARTIMENTUL 

PENTRU ACTIVITĂȚI 

CULTURALE ȘI SPORTIVE 

                

13.1. CASA DE CULTURĂ 

 

FLOREA IOAN 

 

           administrator I  1/2 M 

13.2. BIBLIOTECA 

COMUNALĂ 

BUTARIU 

DANIELA 
       inspector IA  1 S 

     14. 
CLUBUL SPORTIV 

COMUNAL DUDEȘTII NOI 
VACANT        director   1 S 
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Funcția                                       Număr posturi Ocupate Vacante Total 

Nr. total de demnitari 2 0 2 

Nr. total de înalți funcționari publici  0 0 0 

Nr. total de funcții publice de conducere  1 0 1 

Nr. total de funcții publice de execuție 11 9 20 

Nr. total de funcții contractuale de conducere
**) 

 1 1 2 

Nr. total de funcții contractuale de execuție 23 17 40 

Nr. total de posturi din cadrul instituției/autorității publice 38 27 65 

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 și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și 
completările ulterioare

***) 

 16 13 29 

NOTĂ: Tabelul se poate modifica în funcție de necesitățile instituției 
 

               *)  posturi adăugate numai pe perioada de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 
         **)

 se au în vedere toate formele legale de angajare (contract individual de muncă, contract de management, etc.) 
       ***)

 se aplică pentru administrația publică locală 

 

 
 
 
  
 
Legendă:                                                                                                                                          

P – studii primare  
G – studii generale 
M – studii medii 
PL – studii postliceale 
S – studii superioare 
 
 
 
 

Primar, 
Alin-Adrian NICA 


