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REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE 

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.30/2022 
 

 Consiliul local a adoptat hotărârea nr.30 din 7 iulie 2022 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. 
 Începând cu data de 15 iulie 2022 bibliotecarul din activitatea public de Cultură 
subordonată consiliului local a ieșit de drept la pensie, astfel postul a rămas vacant, fiind 
necesar a se modifica anexa nr.2 din HCL nr.30/2022. Modificarea se poate realiza în 
condițiile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, baza legală 
rămânând aceiași. 

În acest sens, propun un proiect de hotărâre modificarea anexei nr.2 la Hotărârea  
Consiliului Local nr.30/2022. 
 

Viceprimar, 
Gheorghe-Manole Listar 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE  
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.30/2022 
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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. 

Prin referatul de aprobare nr.4061/26.07.2022 și a unui proiect de hotărâre nr. 33 din 
26 iulie 2022 se propune modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.30/2022. 

 Consiliul local a adoptat hotărârea nr.30 din 7 iulie 2022 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. 
 Începând cu data de 15 iulie 2022, doamna bibliotecară Dolhăscu Iuliana, din cadrul 
activitătii publice de Cultură subordonată Consiliului Local a ieșit de drept la pensie, astfel 
postul a rămas vacant, fiind necesar a se modifica anexei nr.2 din HCL nr.30/2022. 
Modificarea se poate realiza în condițiile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, baza legală rămânând aceiași. 

În acest sens, s-a inițiat și propus un proiect de hotărâre cu modificarea anexei nr.2 la  
Hotărârea Consiliului Local nr.30/2022.  
 Proiectul de hotărâre respect prevederile legale în vigoare, putând 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 nr. 33 din 26.07.2022 

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.30/2022 
 
 Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 

analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu referatul de aprobare nr.4061/2022, 
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei cu nr.4062/2022, 
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, 
 în baza prevederilor art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă  

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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 în temeiul art.196,  alin. (1), lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e :  
 

Art.1.  Anexa nr.2 la Hotărârea nr.30 din 7 iulie 2022 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, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică, în condițiile art.197 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. 
 

INIȚIATOR, 
Manole-Gheorghe Listar 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 
 

 
 

 



CONSILIUL LOCAL UNŢENI
JUDEŢUL BOTOŞANI

Înalt 
funcţionar 

public

de 
conducere

de 
execuţie

de 
conducer

e
de execuţie

1 OCUPAT DEMNITAR primar

2 OCUPAT DEMNITAR viceprimar

3 OCUPAT SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

secretar 
general al 
comunei

I Superior S

4 Vacant
CONSILIER PERSONAL PRIMAR

5 OCUPAT consilier I Superior S

6 OCUPAT referent III Superior M

7 vacant referent III Debutant M

8 OCUPAT
consilier I Superior S

9 vacant
consilier I Asistent S

10 OCUPAT

asistent 
medical 

comunitar
II PL

11 OCUPAT consilier I Superior S

12 OCUPAT consilier I Superior S

13 OCUPAT consilier I Superior S

14 Vacant consilier I Asistent S

Anexa
la hotărârea nr.___ din __ august 2022

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

Treapta 
profesional

ă/grad

Numele, 
prenumele/vacant, 

temporar VACANT, după 
caz.

NR. 
CRT.

STRUCTURA

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

COMPARTIMENTUL AGRICULTURĂ ŞI 
CADASTRU COMUNITAR

Gradul 
profesion

al
Clasa

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI UNȚENI

Funcţia publică Funcţie contractuală
Nivelul 
studiilor

OBSERV
AŢII

COMPARTIMENT DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

FUNCŢIA 
DE 

DEMNITA
TE 

PUBLICĂ

Nivelul 
studiilor



15 OCUPAT COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

consilier 
achiziții 
publice

I Debutant S

19 vacant COMPARTIMENT URBANISM consilier I Debutant S

20 OCUPAT
COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAŢII 
CU PUBLICUL ŞI ARHIVĂ consilier I Superior S

21 OCUPAT

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE 
URGENŢĂ Șef Serviciu 

Voluntar 
pentru Situații 

de Urgență

IA M

22 vacant
COMPARTIMENT EDILITAR-GOSPODĂREŞTI, 
ADMINISTRATIV

guard I G

23 vacant CULTURĂ bibliotecar IA M

24 OCUPAT
muncitor 
calificat

I G

25 OCUPAT

muncitor 
calificat 

(electrician)
IV G

26 OCUPAT
DRUMURI muncitor 

calificat
I G

Ocupate Vacante Total

9 4 13

0 0 0

1 0 1

8 4 12

7 3 10

22

16 7 23

Funcţia                                                                          Număr posturi

Nr. total de înalţi funcţionari publici

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

Gheorghe Manole Listar

Nr. total de funcţii din instituţie

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie

Inițiator,Nr. total de funcţii publice de conducere

Nr. total de funcţii publice de execuţie

SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL

Nr. total de funcţii publice

GOSPODĂRIE COMUNALĂ


