
R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                             Nr.14 din 02.03.2021 

PRIMĂRIA CORNEȘTI 

P R I M A R 

 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al comunei Cornești, județul 

Dâmbovița 

        PRIMARUL COMUNEI CORNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. 

        Având în vedere: 

- prevederile art.5 lit.ee, art.129 alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit.”c”, raportate la art.154 alin. (1)-(4), 

art.155 alin.(1) lit.”d” alin (5) lit.”e”  precum și art.200, art.240 alin.2, art .242 alin. (1) și alin. 

 (5), art.243 alin.(1) lit.”a”  lit.”c”-”e”, art.385 alin.(3), art.390 alin .1) lit.h alin.2, art.391-393, 

art.405, art. 407, art.409 alin.(1)-(3) lit.b și c, art.534 , Anexa nr. 5: LISTA cuprinzând funcţiile 

publice - II.Funcţiipublice specific - A) Funcţii publice de conducere, pct.1 , din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările  

ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.229/ 2008 privind măsuri pentru reducerea 

unor cheltuieli la nivelul administrației publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri 

financiare ; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale  precum și unele măsuri 

financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.40 alin.(1) lit.”a” din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii republicată,cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.47 alin.(5) din Legea nr. 500/2002  privind  finanțele publice cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. III din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea  și 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile legii nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 113 alin (1) și art.122 alin.(1)-(2) din Legea nr. 292/2011-   legea asistenței 

sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c , art.41, art.50, art.62,art.80-83  din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul   cu 

modificările și completările ulterioare;                   

- Hotărârea Consiliului Local nr.3/26.01.2006 privind aprobarea înființării SPCEP Cornești; 

- Hotărârea Consiliului Local Cornești nr.4/26.01.2006 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a  SPCEP Cornești; 

 - Hotărârea Consiliului Local Cornești nr.4/28.02.2011 privind înființarea Poliției locale; 

 - Hotărârea Consiliului Local Cornești nr.28/30.06.2011 privind  aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Poliției locale; 

- Hotărârea Consiliului Local Cornești  nr. 36/25.09.2020 privind modificarea structurii 

organizatorice și a statului de funcții ale comunei Cornești,județul Dâmbovița; 

 

 



 

 

- prevederile art. 1- 2, art. 4 - 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- adresa nr.4099/27.04.2020 a Instituției Prefectului- Județul Dâmbovița prin care se comunică  

numărul maxim de posturi pentru anul 2020;  

- adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.36645/2020 prin care se comunică luarea 

la cunoștiință de modificările aduse structurii de funcții publice precum și recomandarea ca 

Biroul patrimoniu administrativ protecția muncii si protecția mediului să fie organizat la nivel de 

compartiment; 

- Incheierea nr. 3898/2020, pronunțată în data de 16.10.2020 de Judecătoria Târgoviște,în 

dosarul nr.8056/315/2020 privind validarea mandatului de primar al Comunei Cornești al 

domnului STANCU Radu; 

-hotărârea nr.1/13.01.2021 a  Consiliului Local Cornești privind alegerea viceprimarului 

comunei Cornești; 

         În temeiul art.136 alin.(1) art. 139 alin. (1) , art. 196 alin. (1) lit. ”a”din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

 

P R O P U N E: 

 

 

           Art.1.Aprobarea structurii organizatorice a organigramei și a statului de funcții al comunei 

Cornești, județul Dâmbovița,conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul 

proiect de hotărâre. 

           Art.2.Hotărârea Consiliului Local Cornești nr.36/25.09.2020 își încetează  aplicabilitatate. 

           Art.3.Hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

           Art.4. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin  compartimentul din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

           Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa,primarului comunei,Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,  

compartimentelor de specialitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format 

electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, 

subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

 

                     INIȚIATOR,                                                             Avizat pentru legalitate 

               Radu STANCU                                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                             

                                                                                                   Gheorghiţa STAN     

 

                                                                               

CORNEŞTI 01.03.2021 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi ___.____.2021, cu un număr de _____voturi 

pentru,voturi împotrivă____,abţineri _____/____, din totalul de 15 consilieri în funcţie/prezenți. 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 
 

 
 

 

 

  Nr.2680/02.03.2021 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de functii al 

comunei Cornești, județul Dâmbovița 

 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare, potrivit art.129 alin. (2) lit. “a ‘’ alin.(3)  

lit.”c”:  (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

a)atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de 

interes local şi ale societăţilorşi regiilor autonome de interes local; 

 - alin. 3 lit. ‘’ c’’: ”(3) în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul 

local: 

c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul 

de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, 

reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şiînfiinţarea, 

reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora”; 

raportat la: 

- art. 154 alin. (1)-(3):”(1)Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a 

legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a 

hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi  

conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, a 

dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în 

condiţiile legii. 

(2)Pentru punerea în aplicarea activităţilor date în competenţa sa prin actele prevăzute 

la alin. (1), primarul are în subordine un aparat de specialitate. 

(3)Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale 

încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.” 

- art. 155 alin. (1) lit. ”d”: ”(1)Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de 

atribuţii: , d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;” și alin 

(5) lit.”e”:”e)numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 

raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru 

personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes local;” 



      - art.405 ”Structura de posturi se stabileste pe baza activitatilor prevazute la art. 370 

alin. (1)-(3), precum si prin raportare la activitatile desfasurate de categoriile de personal 

prevazute la art. 382.” 

- art.407”Functiile publice se stabilesc pe baza activitatilor prevazute la art. 370 alin.  

(1)-(3), pentru fiecare autoritate si institutie publica, prin act administrativ al conducatorului 

acesteia, respectiv prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local.” 

        - art.409.(1) Autoritatile si institutiile publice comunica Agentiei Nationale a 

Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucratoare de la dispunerea masurii prin act 

administrativ, orice modificare intervenita in situatia functionarilor publici si a functiilor 

publice.(…) 

      (3) Modificarile intervenite in situatia functiilor publice se fac prin acte administrative emise 

in urmatoarele situati.(…...) 

     c) modificarea calitatii posturilor in conditiile prevazute la art. 405-407. 

    

        Astfel ,având în vedere temeiurile juridice invocate mai sus precum și necesitătile instituției 

raportat la volumul activităților compartimentelor , precum și adresa Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici nr.36645/2020 prin care se comunică luarea la cunoștiință de modificările 

aduse structurii de funcții publice ,recomandarea ca Biroul patrimoniu administrativ protecția 

muncii si protecția mediului să fie organizat la nivel de compartiment având în vedere 

desființarea funcției publice de șef birou ,precum și evidențierea in statul nominal a denumirii 

complete a compartimentului agricol ,fond funciar și cadastru, propun: 

1.- organizarea Biroul patrimoniu administrativ protecția muncii si protecția mediului la nivel de 

Compartiment patrimoniu administrativ protecția muncii si protecția mediului; 

2. evidențierea în statul de funcții, a denumirii complete a compartimentului agricol ,fond funciar 

și cadastru. 

3.Propund transformarea funcția contractuale de Consilier personal din nivel de studii superior   

în consilier personal nivel studii medii, prin transformarea propusă se poate face economie la 

fondul de salarii pentru anul 2021. 

          Propunerile făcute se încadrează în numărul maxim de posturi pe care unitatea 

administrativ teritorială îl poate avea conform adresei nr.4099/27.04.2020 a Instituției 

Prefectului- Județul Dâmbovița.   

          Consider propunerile de mai sus ca fiind legale, necesare și oportune, în conformitate cu 

prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, fapt pentru 

care, pe baza considerentelor sus-menționate, propun adoptarea Proiectului de hotărâre privind 

modificarea structurii organizatorice și a statului de functii al comunei Cornești, județul 

Dâmbovița  în forma învederată. 

 

 

 

 

 

 

INIȚIATOR 

 PRIMAR, 

                                                                   Radu STANCU         

 

 

 


