
PRIMARIA COMUNEI UNTENI 
      JUDETUL  BOTOSANI 
      Nr.150 din 13 ianuarie 2021 
 
 
 
 
 

ANUNȚ 
 
               În conformitate cu dispoziţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi 
ale prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, primarul 
comunei Unţeni aduce la cunoştinţa publică următorul  proiect de act normativ, care a fost 
iniţiat şi urmează a fi supus dezbaterii şi adotării Consiliului local al comunei Unţeni:  
             1.P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Unţeni precum şi pentru activităţile şi serviciile 
publice ale consiliului local Unţeni aprobat prin HCL nr.14/2020 modificată prin HCL 
nr.20/2020; 

2.Referat de aprobare nr. 148/13 ianuarie 2021; 
3. Raportul de specialitate nr. 149/13 ianuarie 2021. 
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau 

opinii cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat, al cărui conţinut îl prezentăm, la 
registratura comunei Unţeni, până la data de 1 februarie 2021. 
 

PRIMAR, 
Constantin Paladi 
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PRIMĂRIA COMUNEI UNŢENI 
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Nr. 148 din 13 ianuarie 2021  

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 
comunei Unţeni precum şi pentru activităţile şi serviciile publice ale consiliului local 

Unţeni aprobat prin HCL nr.14/2020 modificată prin HCL nr.20/2020 
 
 Consiliul local al comunei Unțeni, județul Botoșani, a adoptat hotărârea nr.14 din 29 
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. Această hotărâre a fost modificată prin hotărârea nr.20 din 31.08.2020. 
 Preconizez modificarea statului de funcții astfel: 

- În cadrul Compartimentului de achiziții publice unde este prevăzut un post, funcție  
public de execuție de Consilier, grad profesional Asistent, să se modifice pentru grad 
profesional Debutant; 

- În cadrul Compartimentului buget-finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale,  
patrimoniu, în statul de funcții, este strecurată o greșeală materială, în care, la o funcție 
publică de execuție de Consilier, a fost trecut grad profesional Principal (P) în loc de grad 
profesional Superior (S), conform ultimei examinări de promovare în grad profesional a 
acestui funcționar publice de execuție. 

În această situație, nu este necesar avizul Agenției Naționale a Funcțiorarilor Publici  
din România, conform art.402, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
care prevede :”(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a solicita Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul privind funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. 

(1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, la stabilirea 

sau modificarea structurii de funcţii publice pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, în 

parte, de către conducătorul acesteia, pe baza activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1) - 

(3), precum şi reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile 

prevăzute la art. 408.”  
 Modificarea HCL nr.14/2020 modificat prin HCL nr.20/2020 se realizează 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 . 
 Prin aceast proiect de hotărâre, pe care îl propun spre adoptare,  nu se stabilesc sau se 
modifică structura de funcții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Unțeni, nefiind necesar înștiințarea ANFP. 
 

Primar, 
Constantin Paladi 
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Nr. 149 din 13 ianuarie 2021  
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 
comunei Unţeni precum şi pentru activităţile şi serviciile publice ale consiliului local 

Unţeni aprobat prin HCL nr.14/2020 modificată prin HCL nr.20/2020 
 

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 al comunei Unțeni, județul Botoșani, a adoptat hotărârea nr.14 din 29 
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. Această hotărâre a fost modificată prin hotărârea nr.20 din 31.08.2020. 
 Prin proiectul de hotărâre se preconizează: 

- În cadrul Compartimentului de achiziții publice unde este prevăzut un post, funcție  
publică de execuție de Consilier, grad profesional Asistent, să se modifice pentru grad 
profesional Debutant; 

- În cadrul Compartimentului buget-finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale,  
patrimoniu, în statul de funcții, este strecurată o greșeală materială, în care, la o funcție 
publică de execuție de Consilier, a fost trecut grad profesional Principal (P) în loc de grad 
profesional Superior (S), conform ultimei examinări de promovare în grad profesional a 
acestui funcționar publice de execuție. 

În această situație, nu este necesar avizul Agenției Naționale a Funcțiorarilor Publici  
din România, conform art.402, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, 
care prevede :”(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a solicita Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul privind funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. 

(1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, la stabilirea 

sau modificarea structurii de funcţii publice pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, în 

parte, de către conducătorul acesteia, pe baza activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1) - 

(3), precum şi reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile 

prevăzute la art. 408.”  
 Modificarea HCL nr.14/2020 modificat prin HCL nr.20/2020 se realizează 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 . 
 Prin aceast proiect de hotărâre,  nu se stabilesc sau se modifică structura de funcții 
publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni, nefiind necesar 
înștiințarea ANFP. 
 Proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în vederea adoptării 
  

  Consilier superior, 
                                                   Maria Ciobanu 
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P R O I E C T de H O T Ă R Â R E 
privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 
comunei Unţeni precum şi pentru activităţile şi serviciile publice ale consiliului local 

Unţeni aprobat prin HCL nr.14/2020 modificată prin HCL nr.20/2020 
 
 Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 

analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu referatul de aprobare nr. 
148/2021, 

având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr. 149/2021, 
 văzând HCL nr.14/2020 modificată prin HCL nr.20/2020, 

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.  Statul de funcții aprobat 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, 
modificată prin HCL nr.20/2020, se modifică având cuprinsul prevăzut în anexa care face 
poarte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. – Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
 

INIȚIATOR. 
Constantin Paladi 

 
 
 



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 S S

13 Vacant consilier I A S

Anexa

la hotărârea nr.___ din ___ februarie 2021

STAT DE FUNCŢII

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

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 D 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 26Nr. total de funcţii din instituţie

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie

Funcţia                                                                          Număr posturi

Nr. total de funcţii publice

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

INIȚIATOR,

Constantin Paladi

DRUMURI

Nr. total de funcţii publice de conducere

Nr. total de funcţii publice de execuţie

Nr. total de înalţi funcţionari publici

COMPARTIMENT PENTRU IMPLEMENTARE 
PROIECTE DIN FORNDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE


