
 

Pagină 1 din 2 
 

1 

 
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL UNŢENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Unţeni precum şi pentru activităţile şi serviciile publice ale 
consiliului local Unţeni cu luna martie 2014 

 
 Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 

având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr.1036/2014, 
 analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive 
nr.120/2014,  
 văzând adresa nr.2355 din 03 martie 2013 a Instituţiei Prefectului judeţului Botoşani 
privind stabilit numărul maxim de posturi potrivit Ordinului comun MDRAP/MFP 
nr.63/206/2014, 

având în vedere rapoartele de avizare ale: 
constatând că nu este necesar solicitarea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici potrivit prevederilor art.107, lain. (1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică locală, 

 în baza prevederilor: 
- art.36 alin. (3), litera b) din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001  

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.8, alin.(3) din O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi  

competenţe exercitate de Ministerul Sãnãtãţii Publice cãtre autoritãţile administraţiei publice 
locale cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.4 din O.U.G. nr.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; 
 - Ordinului comun MDRAP/MFP nr.63/206/2014 privind revizuirea mediei numărului 
de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 
 în temeiul art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e :  
 

Art.1.  Cu data de 1 martie 2014 se aprobă organigrama pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Unţeni precum şi pentru activităţile şi serviciile publice ale 
consiliului local Unţeni, conform anexei nr.1. 
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Art.2. – Cu data de 1 martie 2014 se aprobă statul de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Unţeni precum şi pentru activităţile şi serviciile publice ale 
consiliului local Unţeni, conform anexei nr.2. 

Art.3. – Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. – Cu asigurarea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează primarul comunei Unţeni. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Prisacariu Viorica 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNA UNŢENI, 
28 martie 2014 
Nr.16. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 

Ursachi Vasile 
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Demnitari FP CM Total
2 10 10 22

1 muncitor calificat 
(şofer) (CM)

COMPARTIMENT 
EDILITAR 

GOSPODĂREŞTI, 
ADMINISTRATIV

2 posturi

DRUMURI

1 post

1 muncitor calificat III -
mecanic utilaj greu (CM)

GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ

2 posturi

1 muncitori necalificat I 
(cantonier) (CM)

COMPARTIMENT 
BUGET-FINANŢE, 
CONTABILITATE, 

IMPOZITE ŞI TAXE 
LOCALE, 

PATRIMONIU ŞI 
RESURSE UMANE

1 referent (CM)

4 consilieri (FP)

COMPARTIMENT 
RELAŢII CU 

PUBLICUL ŞI 
ARHIVĂ

1 inspector (FP)
1 referent (FP)

1 post

1 bibliotecar (CM)

SERVICIUL 
VOLUNTAR 

PENTRU SITUAŢII 
DE URGENŢĂ

1 post4 posturi

1 inspector de 
specialitate (CM)

1 post

CONSILIUL LOCAL UNŢENI, JUDEŢUL BOTOŞANI
ORGANIGRAMA 

PRIMAR

aparatului de specialitate al primarului comunei Unţeni şi ale serviciilor şi activităţilor publice ale Consiliului Local

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.1 la hotărârea nr.16 din 28 martie 2014

1 guard (CM)

CONSILIER PRIMAR

COMPARTIMENT 
AGRICULTURĂ ŞI 

CADASTRUL 
COMUNITAR

1 consilier (FP)

SECRETAR,

COMPARTIMENT 
AUTORITATE 

TUTELARĂ, STARE 
CIVILĂ ŞI 

ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ

1 consilier (FP)

VICEPRIMAR

COMPARTIMENT 
ACHIZIŢII PUBLICE

1 consilier (FP)

Consilier Prisacariu Viorica

3 posturi

CULTURĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

2 posturi

1 muncitor necalificat 
(godpodar com.)(CM)

1 referent (CM) 
(director cămin 
cultural)

1 post
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