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Nr. 4136 din 05 august 2020  

 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.14/2020  

 
Consiliul local a adoptat Hotărârea nr.14 din 22 mai 2020 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. 

În organigramă și statul de funcții a fost prevăzută funcția specifică de conducere  de 
secretar general. 

În anexa nr.5 (Lista cuprinzând funcțiile publice), punctual II (Funcții publice 
specifice), litera A (funcții publice de conducere), punctual 1 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrative, este prevăzută funcția de  secretar general al unităţii/subunităţii 
administrativ – teritoriale. 

În organigrama și statul de funcții aprobat prin HCL nr.14/2020 s-a specificat funcția 
de secretar general. Având în vedere prevederile arătate mai sus, trebuie specificat în 
organigrama și stat de funcții funcția publică specifică de conducere de secretar general al 
comunei. 

A.N.F.P prin răspunsul dat la HCL nr.14/2020 a făcut această observație cu adresa 
nr.19466/2020, fiind necesar a fi modificată organigrama și statul de funcții aprobat. 

Hotărârea nr.14/2020 poate fi modificată conform prevederilor art.59 din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. (r2) cu 
modificările și completările ulterioare. 

În acest sens, propun un proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.14/2020. 
 

Primar, 
Constantin Paladi 
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Nr. 4135 din 05 august 2020  
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.14/2020 

 

Potrivit art.136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate ale primarului întocmesc 
rapoartele de specialitate. 

Consiliul local a adoptat Hotărârea nr.14 din 22 mai 2020 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. 

În organigramă și statul de funcții a fost prevăzută funcția specifică de conducere  de 
secretar general. 

În anexa nr.5 (Lista cuprinzând funcțiile publice), punctual II (Funcții publice 
specifice), litera A (funcții publice de conducere), punctual 1 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrative, este prevăzută funcția de  secretar general al unităţii/subunităţii 
administrativ – teritoriale. 

În organigrama și statul de funcții aprobat prin HCL nr.14/2020 s-a specificat funcția 
de secretar general. Având în vedere prevederile arătate mai sus, trebuie specificat în 
organigrama și stat de funcții funcția publică specifică de conducere de secretar general al 
comunei. 

A.N.F.P prin răspunsul dat la HCL nr.14/2020 a făcut această observație cu adresa 
nr.19466/2020, fiind necesar a fi modificată organigrama și statul de funcții aprobat. 

Hotărârea nr.14/2020 poate fi modificată conform prevederilor art.59 din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. (r2) cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în vederea adoptării 
  

  Consilier superior, 
                                                   Maria Ciobanu 
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PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea HCL nr.14/2020 

 

 Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu referatul de aprobare nr. 

4136/2020, 
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr. 4135/2020, 
 văzând orservația făcută cu adresa nr.19.466/2020 de Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici, 

având în vedere rapoartele de avizare ale: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, 

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

 în baza prevederilor art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică  
legislativă pentru elaborarea actelor normative. (r2) cu modificările și completările ulterioare, 

 în temeiul art.196, alin. (1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul  
administrativ, 
 

h o t ă r ă ş t e :  
 

Art.I.  Organigrama aprobată prin Hotărârea nr.14 din din 22 mai 2020 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, 
se modifică având cuprinsul prevăzut în anexa nr.1. 
Art.2. – Statul de funcţii  

Art.II.  Organigrama aprobată prin Hotărârea nr.14 din din 22 mai 2020 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, 
se modifică având cuprinsul prevăzut în anexa nr.2. 

Art.III. – Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.IV. – Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

INIȚIATOR, 
Constantin Paladi 



1 consilier (FP)

PRIMAR

aparatului de specialitate al primarului comunei Unţeni şi ale serviciilor şi activităţilor publice ale Consiliului Local pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL

1 asistent medical 

2 consilierI (FP)
1 consilier (FP) 1 guard (CM)

1 consilier achiziții 

ANEXA NR.1 la hotărârea nr.___ din ___ august 2020

COMPARTIMENT 
DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ

CONSILIER PRIMAR

COMPARTIMENT 
AGRICULTURĂ ŞI 

CADASTRUL 
COMUNITAR

VICEPRIMAR

CONSILIUL LOCAL UNŢENI, JUDEŢUL BOTOŞANI

ORGANIGRAMA 

COMPARTIMENT 
RESURSE 

UMANE, RELAŢII 
CU PUBLICUL ŞI 

ARHIVĂ 

COMPARTIMENT 
EDILITAR 

GOSPODĂREŞTI, 
ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT 
PENTRU 

IMPLEMENTARE 
PROIECTE DIN 

FORNDURI 
EXTERNE 

NERAMBURSABIL
E

COMPARTIMENT 
URBANISM

COMPARTIMENT 
ACHIZIŢII 
PUBLICE

COMPARTIMENT 
BUGET-FINANŢE, 
CONTABILITATE, 

IMPOZITE ŞI TAXE 
LOCALE, 

PATRIMONIU

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

1 consilier (FP)

1 post

Demnitari FP CM Total

2 13 11 26

1 asistent medical 

comunitar (CM)
2 inspector (CM)

1 referent (CM)

1 consilier (FP)1 referent (FP)

1 post3 posturi

1 referent (FP)

4 posturi

1 referent (CM)

1 post

SERVICIUL 
VOLUNTAR 

PENTRU SITUAŢII 
DE URGENŢĂ

1 bibliotecar (CM)

3 posturi

1 post 1 post

1 muncitor calificat 

(CM)

1 muncitori 

necalificat I 

(cantonier) (CM)

1 consilier achiziții 

publice (FP)

GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ

1 post

DRUMURI

4 consilieri (FP)

Constantin Paladi

3 posturi

CULTURĂ

INIȚIATOR,

2 posturi

1 post

1 muncitor calificat  

(CM)





CONSILIUL LOCAL UNŢENI

JUDEŢUL BOTOŞANI

Înalt 
funcţionar 

public

de 
conducer

e

de 
execuţie

de 
conducer

e
de execuţie

1 Paladi T. Constantin DEMNITAR primar

2 Listar Gheorghe-Manole DEMNITAR viceprimar

3 Ursachi I. Vasile
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI secretar 

comună
I S S

4 Nastasă I. Marius-Crinu consilier I S S

5 Ilincariu D. Mariana referent III S M

6 vacant referent III D M

7 Paladi V. Viorica
consilier I S S

8 vacant
consilier I A S

9
Nastasiu Geanina-
Mihaela

asistent 
medical 

comunitar
II PL

10 Listar Eugenia consilier I S S

11 Pavăl D. Maria consilier I S S

12 Ursache C. Daniela consilier I P S

13 Vacant consilier I A S

Anexa nr.2

la hotărârea nr.___ din ___ august 2020

STAT DE FUNCŢII

aparatului de specialitate al primarului comunei Unţeni şi ale serviciilor şi activităţilor publice ale Consiliului Local pentru anul 2020

Numele, 
prenumele/vacant, 

temporar VACANT, după 
caz.

NR. 
CRT.

STRUCTURA

COMPARTIMENTUL BUGET-FINANŢE, 
CONTABILITATE, IMPOZITE ŞI TAXE 
LOCALE, PATRIMONIU

COMPARTIMENTUL AGRICULTURĂ ŞI 
CADASTRU COMUNITAR

FUNCŢIA 
DE 

DEMNITA
TE 

PUBLICĂ

OBSERVAŢIIClasa
Treapta 

profesional
ă/grad

Nivelul 
studiilor

Funcţia publică Funcţie contractuală
Gradul 

profesion
al

Nivelul 
studiilor

COMPARTIMENT DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ



14 Vacant COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

consilier 
achiziții 
publice

I A S

15 vacant inspector III S

16 vacant inspector III S

17 vacant referent D M

18 vacant COMPARTIMENT URBANISM consilier I D S

19 Ciobanu Maria
COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAŢII 
CU PUBLICUL ŞI ARHIVĂ

consilier I S S

20 Ciobanu Eugen CONSILIER PERSONAL PRIMAR Consilier IA S

21 vacant
COMPARTIMENT EDILITAR-GOSPODĂREŞTI, 
ADMINISTRATIV

guard I G

22 Şoptică M. Otilia
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ

referent IA M

23 Dolhăscu Iuliana CULTURĂ bibliotecar IA M

24 Nichifor T. Corneliu
GOSPODĂRIE COMUNALĂ muncitor 

calificat
I G

25 vacant
muncitor 

necalificat I
G

26 Ilincariu V. Victor
muncitor 
calificat

II G

Ocupate Vacante Total

8 5 13

0 0 0

1 0 1

7 5 12

8 5 13

22

16 10 26

COMPARTIMENT PENTRU IMPLEMENTARE 
PROIECTE DIN FORNDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE

Nr. total de funcţii din instituţie

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie

Funcţia                                                                          Număr posturi

Nr. total de funcţii publice

DRUMURI

Nr. total de funcţii publice de conducere

Nr. total de funcţii publice de execuţie

Nr. total de posturi potrivit art.III, alin.(2) din O.U.G. nr.63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Lefii nr.273/2006 pentru modificarea 
finanţelor publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. total de înalţi funcţionari publici

INIȚIATOR,

Constantin Paladi


