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HOTĂRÂREA 

Nr.26 din 22 aprilie 2021  
 

privind  aprobarea  Organigramei și a Statului de funcţii și de personal,  pentru  aparatul  de 
specialitate al primarului comunei Dămuc, județul Neamț, începând cu 01.04.2021 

 
 

          Consiliul Local al comunei Dămuc, jud. Neamț; 
 

Având în vedere prevederile art. 405, 407, 409, 610, 611 alin 1 și alin 2 și art. 612 din 
Ordonanţa de urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

Urmare a referatului de aprobare nr. 2295 din 16.04.2021, al  primarului comunei 
Dămuc prin care se propune aprobarea structurii funcționale din cadrul aparatului de 
specialitate;  

Analizând raportul de specialitate nr. 2296 din 16.04.2021, al persoanei cu atribuții 
privind resursele umane din cadrul primăriei din care rezultă necesitatea aprobării structurii 
funcționale; 

Cu avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;  
Ținând cont de prevederile art. 385 alin 3 coroborat cu art. 402 alin 1 din OUG 

57/2019; 
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin 2 lit. a, alin 3 lit c, 139 alin1 şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului  comunei 

Dămuc, județul Neamţ, potrivit anexei nr.1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă statul de functii și de personal al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dămuc, județul Neamţ, potrivit anexei nr.2, parte 
integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice prevederi contrare 
cuprinse in hotararile adoptate anterior. 

Art.4. Secretarul comunei va comunica autoritatilor si persoanelor interesate prezenta 
hotarare. 

 
 
                         Președinte de ședință,                                    AVIZAT pentru legalitate 

          Consilier-Oniga Simion Beniamin                           Secretar general- Țepeș Mihai 
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Nr.   2295  din  16.04.2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

a proiectului de hotărâre privind  aprobarea  Organigramei și a Statului de funcţii și de personal,  
pentru  aparatul  de specialitate al primarului comunei Dămuc, județul Neamț,  

începând cu 01.05.2021 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin 3 lit. c, din Ordonanţa de urgenţă  nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local ”aprobă, în condițiile legii, la propunerea 
primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al 
primarului …”; 

primarul comunei Dămuc inițiază un proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei,  statului de funcţii și de personal pentru  aparatul  de specialitate al primarului;  

- Având în vedere adresa nr. 5208 din 13 aprilie 2021 emisă de Instituția Prefectului, 
Județul Neamț – înregistrată la Comuna Dămuc cu nr. 2267 din 16.04.2021, referitor 
la numărul de posturi alocat aparatului de specialitate al primarului comunei Dămuc, 
județului Neamț; 
 
Titlul proiectului de act normativ: 
Hotărârea Consiliului local al comunei Dămuc, judeţul Neamţ privind  aprobarea 

structurii funcționale din cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Dămuc, jud. 
Neamț, în anul 2020. 

Schimbări preconizate în statul de funcții:  
Statul de funcții se modifică și se completează astfel:  
 

1. Având în vedere faptul că doamnei Bucur Mariana , consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, i-a fost modificat raportul de muncă (transfer in interesul serviciului) prin Dispozitia 
nr. 61 din 07. 04.2021, funcția publică de  de consilier, clasa I, grad profesional asistent din 
cadul Compartimentului Registru Agricol devine vacant; 

2. Având în vedere raportul final al comisiei de examen pentru promovare în grad 
profesional organizat de către Primăria comunei Dămuc în data de 18.02.2021, și Dispoziția 
nr. 35 din 22.02.2021 privind promovarea în grad profesional, funcția publică de consilier, 
clasa I , grad profesional principal devine consilier, clasa I, grad profesional superior;  

3. Având în vedere Dispoziția nr. 177 din 25.11.2020 privind suspendarea raportului de 
muncă al doamnei Țepeș Gabriela Iulian pentru creștere copil; 

4. Având în vedere Dispoziția nr. 147 din 16.10.2020 privind încetarea contractului 
individual de muncă al domnului Bucur Ion  - administrator public – funcția devine vacantă; 
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   5. Având în vedere Dispoziția nr.76 din 23.03.2020 Privind încetarea contractului individual de 
muncă a domnului  Toplician Iulian –Cătălin referent domeniu public și privat – Compartiment 
administrarea patrimoniului – funcția contractuală devine vacantă; 

6. Dispoziția nr. 206 din 14.12.2020 privind numirea domnului Simon Marcel pe funcția contractuală 
de consilier personal al primarului Comunei Dămuc; 

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţii și de personal, pentru aparatul de specialitate al  primarului 
comunei Dămuc, jud. Neamț, în anul 2020. 
 

PRIMAR, 
                                                                   Ioan Voaideș 
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Resurse Umane 
Nr. 2294  din 16.04.2021 
 
 
 R E F E R A T  D E  S P E C I A L I T A T E  
 

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii și de personal,  pentru  aparatul  de 
specialitate al primarului comunei Dămuc, județul Neamț, începând cu 01.05.2021 

 
- Având în vedere adresa nr. 5208 din 13 aprilie 2021 emisă de Instituția Prefectului, 

Județul Neamț – înregistrată la Comuna Dămuc cu nr. 2267 din 16.04.2021, referitor 
la numărul de posturi alocat aparatului de specialitate al primarului comunei Dămuc, 
județului Neamț; 

- Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului nr. 2293 din 16.04.2021 privind  
reorganizarea aparatului  de specialitate și aprobarea organigramei, numărului de 
personal  și statului de funcții; 

Modificările propuse prin referatul de aprobare al primarului Comunei Dămuc au loc în 
statul de funcții au la bază dispoziții de numire, modificare sau încetare a contractelor 
individuale de muncă sau a raporturilor de muncă conform normelor legale în vigoare prevăte 
de Ordonanţa de urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ sau L. 53/2003 privind 
Codul muncii; 
 Motive de drept care stau la baza proiectului de hotărâre analizat sunt prevederile. 

A) art. 405, 407 și art. 409 alin 1 din Ordonanţa de urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 

I Art. 405 - conform căruia structura de posturi se stabilește pe baza activităților care 
implică exercitarea de prerogative de putere publică, respectiv:  

1. Activitățile cu caracter general: 

- a) elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității 
sau instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora; 

- b) elaborarea propunerilor de politici publice și strategii, a programelor, a studiilor, 
analizelor și statisticilor necesare fundamentării și implementării politicilor publice, 
precum și a actelor necesare executării legilor, în vederea realizării competenței 
autorității sau instituției publice; 

- c) autorizarea, inspecția, controlul și auditul public;  
- d) gestionarea resurselor umane și a fondurilor publice; 
- e) reprezentarea intereselor autorității sau instituției publice în raporturile acesteia cu 

persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din țară și din străinătate, în 
limita competențelor stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice, 
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precum și reprezentarea în justiție a autorității sau instituției publice în cadrul căreia își 
desfășoară activitatea; 

- f) realizarea de activități în conformitate cu strategiile din domeniul societății 
informaționale, cu excepția situației în care acestea vizează monitorizarea și 
întreținerea echipamentelor informatice. 

2. Activitățile cu caracter special: 
- h) alte activități cu caracter special care privesc exercitarea autorității publice în 

domenii de competență exclusivă a statului, în temeiul și în executarea legilor și a 
celorlalte acte normative. 

II Art. 407 - conform căruia, funcțiile publice se stabilesc prin act administrativ al 
conducătorului instituției, respectiv prin hotărâre a consiliului local. 
III Art. 409 - conform căruia, autoritățile și instituțiile publice comunică Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act 
administrativ, orice modificare intervenită în situația funcționarilor publici și a funcțiilor 
publice. 
        B) art. 129 alin 2 lit. a, alin 3 lit c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
conform căruia Consiliul local: 
- exercită atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și 
organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și ale instituțiilor publice 
de interes local; 
- aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de 
funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale instituțiilor publice de interes local; 

C) adresa Instituției Prefectului nr. 4736/2019 privind stabilirea numarului de posturi 
aferent anului 2019; 

D) OUG 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 273/2006 privind finanțele 
publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Conform art. 385 alin 3 coroborat cu art. 402, din OUG 57/2019, funcțiile publice locale 
sunt funcțiile publice stabilite, potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autorităților 
administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora, nefiind necesar 
avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

În urma analizării acestui proiect de hotărâre s-a constatat că este fundamentat din punct 
de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, sens în care propunem supunerea spre 
dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea structurii funcționale din 
cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Dămuc, jud. Neamț. 

Prezentul proiect de hotărâre supus spre aprobare Consiliului local prezintă 
organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
primarului, aşa cum rezultă după modificările propuse. 

Considerăm că proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei în acest sens, îndeplinește 
condițiile de fond și formă pentru a fi adoptat. 
 
        Secretar general,                                                                              Întocmit, 
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         Țepeș Mihai                                                                              Consilier R.U, 
                                                                                      Maria Găină          
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