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HOTARARE  NR.15 din 31.03.2021 

privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Racoviteni, judetul Buzau 

 
 Consiliul local al comunei Racoviteni, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de  
 Avand in vedere: 
- referatul de aprobare al  primarului cu nr. 602 din data de 25.03.2021; 
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.603 din 25.03.2021 ; 
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local nr.604 din25.03.2021 ; 
- art.121. alin.(1), art.138 alin.(4) si alin.(5) din Constitutia Romaniei,revizuita; 
-art.9 din Carta Europeana a autonomiei locale,adoptata la \strasbourg la 15 
octombrie 1985,ratificata prin Legea nr.199/1997; 
-art.7 alin.(2) din Codul Civil; 
- art.129 alin.(1),alin.(2) lit.a), alin.(3)lit.c), art.139,art.409 si art.611 din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-Hotararile Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 
si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Art.III din O.U.G.  nr.63/2010 pentru modificarea s completarea Legii nr.273/2006 
privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare,cu 
mofificarile si completarile ulterioare; 
-Adresa 5106/21.04.2020,emisa de Institutia Prefectului Buzau,prin care se 
comunica numarul maxim de posturi,la care se adauga suplimentar un numar de 1 
post-sofer microbuz 
-Legea cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-Dispozitia primarului nr. 25/15.03.2021  privind promovarea in gradul profesional 
imediat superior celui detinut a doamnei Fasie Iuliana, inspector asistent in cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Racoviteni, judetul Buzau; 
-Dispozitia primarului nr. 26/15.03.2021   privind promovarea in gradul profesional 
imediat superior celui detinut a domnului Fasie Stan, inspector asistent in cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Racoviteni, judetul Buzau; 
-Dispozitia primarului nr. 27/16.03.2021  privind promovarea in gradul profesional 
imediat superior celui detinut a doamna Micu Ramona-Cristina, inspector asistent in 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Racoviteni, judetul Buzau; 
-Dispozitia primarului nr. 28/16.03.2021  privind promovarea in gradul profesional 
imediat superior celui detinut a doamnei Raileanu Daniela-Viorica, inspector asistent 
in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Racoviteni, judetul Buzau; 
-Dispozitia nr. 29/19.03.2021,privind numirea doamnei Stefan Mirela-Sorina,ca 
functionar public de executie definitive,prin transformarea functiei,urmare a efectuarii 
perioadei de stagiu si obtinerii calificativului corespunzator la evaluare 
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-  In temeiul art. 136, alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.’’a’’,art.197 si art.200 din O.U.G. 
nr.  57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei cu modificarile si completarile 
ulterioare: 

 
HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba modicarea Organigramei si a Statului de Functii al aparatului 
de specialitate  al primarului comunei Racoviteni,judetul Buzau, structura functiilor 
urmand a fi conforma cu Anexa 1-Organigrama si Anexa 2-Statul de Functii care face 
prte integrante din presenta hotatrare; 

Art.2. Primarul comunei Racoviteni prin Compartimentul de specialitate va 
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari  prevederile Hotararii 
nr.41 din  25.09.2019 isi inceteaza aplicabilitatea. 
       Art. 4. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari 
autoritatilor si institutiilor interesate ,Institutiei Prefectului si aducerea la cunostiinta 
publica prin afisarea in monitorul oficial al instititutiei la adresa racoviteni.ro 

 

         Preşedinte   de şedinţă,   

    Chelu Camelia                                                 Contrasemnează   

                    secretarul general  al comunei,   

                                                                 Ghioca Amalia-Cleopatra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Racovițeni, în şedinţa din data 
de 31.03.2021 , cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 privind Codul 
administrativ , cu un număr de  8 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul 
total de 8consilieri în funcție și 8 consilieri prezenți la ședinta 
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PROIECT DE HOTARARE  NR.15 din 25.03.2021  
privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Racoviteni, judetul Buzau 
 
 Primarul comunei Racoviteni, judetul Buzau 
 Avand in vedere: 
- referatul de aprobare al  primarului cu nr. 602 din data de 25.03.2021 ; 
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 603 din 25.03.2021 ; 
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local nr. 604 din 25.03.2021; 
- art.121. alin.(1), art.138 alin.(4) si alin.(5) din Constitutia Romaniei,revizuita; 
-art.9 din Carta Europeana a autonomiei locale,adoptata la \strasbourg la 15 
octombrie 1985,ratificata prin Legea nr.199/1997; 
-art.7 alin.(2) din Codul Civil; 
- art.129 alin.(1),alin.(2) lit.a), alin.(3)lit.c), art.139,art.409 si art.611 din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-Hotararile Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 
si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Art.III din O.U.G.  nr.63/2010 pentru modificarea s completarea Legii nr.273/2006 
privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare,cu 
mofificarile si completarile ulterioare; 
-Adresa 5106/21.04.2020,emisa de Institutia Prefectului Buzau,prin care se 
comunica numarul maxim de posturi,la care se adauga suplimentar un numar de 1 
post-sofer microbuz 
-Legea cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-Dispozitia primarului nr. 25/15.03.2021  privind promovarea in gradul profesional 
imediat superior celui detinut a doamnei Fasie Iuliana, inspector asistent in cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Racoviteni, judetul Buzau; 
-Dispozitia primarului nr. 26/15.03.2021   privind promovarea in gradul profesional 
imediat superior celui detinut a domnului Fasie Stan, inspector asistent in cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Racoviteni, judetul Buzau; 
-Dispozitia primarului nr. 27/16.03.2021  privind promovarea in gradul profesional 
imediat superior celui detinut a doamna Micu Ramona-Cristina, inspector asistent in 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Racoviteni, judetul Buzau; 
-Dispozitia primarului nr. 28/16.03.2021  privind promovarea in gradul profesional 
imediat superior celui detinut a doamnei Raileanu Daniela-Viorica, inspector asistent 
in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Racoviteni, judetul Buzau; 
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-Dispozitia nr. 29/19.03.2021,privind numirea doamnei Stefan Mirela-Sorina,ca 
functionar public de executie definitive,prin transformarea functiei,urmare a efectuarii 
perioadei de stagiu si obtinerii calificativului corespunzator la evaluare 
 
-  In temeiul art. 136, alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.’’a’’,art.197 si art.200 din O.U.G. 
nr.  57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei cu modificarile si completarile 
ulterioare: 

 
PROPUNE: 

Art.1. Se aproba modicarea Organigramei si a Statului de Functii al aparatului 
de specialitate  al primarului comunei Racoviteni,judetul Buzau, structura functiilor 
urmand a fi conforma cu Anexa 1-Organigrama si Anexa 2-Statul de Functii care face 
prte integrante din presenta hotatrare; 

Art.2. Primarul comunei Racoviteni prin Compartimentul de specialitate va 
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3. Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari  prevederile Hotararii 
nr.41 din  25.09.2019 isi inceteaza aplicabilitatea. 
       Art. 4. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari 
autoritatilor si institutiilor interesate ,Institutiei Prefectului si aducerea la cunostiinta 
publica prin afisarea in monitorul oficial al instititutiei la adresa racoviteni.ro 

 

                    Primar,   

   Manu Vergilius-Luis                            

 

                                                           

 

 

                                                         Avizeaza pentru legalitate 

                                                                Secretar general, 

                                                         Ghioca Amalia-Cleopatra 
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Primaria Comunei Racovițeni 
            SECRETAR 
Nr.603 din 25.03.  2021  
 

                                                  RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Racoviteni, judetul Buzau 

 
 

 
Subsemnata Ghioca Amalia-Cleopatra, secretra general al comunei 

Racoviteni,analizand proiectul de hotarare privind modificarea Organigramei si a 
Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Racoviteni, 
judetul Buzau,initiat de primarul comunei Racoviteni,consider  oportuna si necesara 
adoptarea acestui proiect de hotarare de catre Consiliul Local Racoviteni,in vederea 
indeplinirii obiectivelor institutionale si cu respectarea prevederilor legale in vigoare pe 
baza urmatoarelor considerente: 

        
       Necesitate si oportunitate: 
      Asa cum rezulta din referatul de aprobare al initiatorului,necesitatea adoptarii 
prezentului proiect de hotarare este justificata atat pentru respectarea dreptului la 
cariera a personalului din administratia publica, drept garantata de lege,si care un 
poate fi ingradit,cu atat mai mult cu cat acestia au sustinut si promovat examene in 
acest sens,dar si din necesitatea asigurarii resursei umane necesare atingerii 
obiectivelor institutionale. 
 
       In conformitate cu prevederile art.478, alin.(1)-(3) din O.U.G. nr .57/2019 privind 
Codul Administrativ,functionarul public poate promova in functia publica, in 
conditiile legii. 
         Promovarea in grad profesional este modalitatea de dezvoltare a carierei prin 
ocuparea unei functii publice de executie de grad profesional imediat superior celui 
detinut de functionarul public;  
 
       Promovarea in grad profesional se face prin concurs sau examen,organizat de 
catre autoritatile si institutiile publice, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate, 
prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii 
concursului sau examenului; 
 
       O resursa umana pregatita profesional reprezinta un plus de valoare pentru orice 
organizatie,de aceea este foarte important san e mentinem personalul valoros prin 
oferirea sansei la promovare si care reprezinta chiar o forma de stimulare a 
personalului; 
 
        In conformitate cu prevederile art.405 din O.U.G. nr. 57/2019 structura de 
postura se stabileste pe baza activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de 
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putere publica,iar modificarile intervenite in situatia functiilor publice se fac prin acte 
administrative,respectiv transformarea unei functii publice vacante intr.-o functie 
publica cu o alta denumire sau intr.-o functie publica de nivel inferior sau superior,cu 
incadrarea in numarul maxim de postura aprobat pentru autoritatea sau institutia 
publica  si in fondurile bugetare anuale alocate,cu obligatia comunicarii actului 
administrativ catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici in termen de 10 zile 
lucratoare de la dispunerea masurii; 
 
   Legalitate: 
 
-Art.III din O.U.G.  nr.63/2010 pentru modificarea s completarea Legii nr.273/2006 
privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare,cu 
mofificarile si completarile ulterioare; 
-Adresa 5106/21.04.2020,emisa de Institutia Prefectului Buzau,prin care se 
comunica numarul maxim de posturi,la care se adauga suplimentar un numar de 1 
post-sofer microbuz; 
- art.129 alin.(1),alin.(2) lit.a), alin.(3)lit.c), art.139,art.409 si art.611 din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-Hotararile Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 
si dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

 

 SECRETAR GENERAL  

                                                        Ghioca Amalia-Cleopatra    
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PRIMARIA COMUNEI RACOVITENI 
 

                                PRIMAR 
Nr. 602 din 25.03.2021 
 
 
 
                                      REFERAT DE APROBARE 
 
 

privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Racoviteni, judetul Buzau 

 
 

 
 

Subsemnatul Manu Vergilius-Luis-primarul comunei Racoviteni,ca urmare a unor modificari 
intervenite sau previzionate in structura de personal,care au survenit de la ultima aprobare a 
statului de functii de catre Consiliul Local,dar si pentru atingerea unor obiective 
institutionale,constat ca se impune modificarea statului de functii si a organigramei,aprobate prin 
Hotararea Consiliului Local al comunei Racoviteni, nr .41/25.09.2019. 

In conformitate cu prevederile art.31 alin.(2) si alin.(4) din Legea cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare,promovarea personalului platit din fonduri publice pe functii,grde si trepte profesionale 
se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de 
activitate,aprobate prin legi,Hotarari ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului 
principal de credite, dupa caz. 

In conformitate cu prevederile art.478, alin.(1)-(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ,functionarul public poate promova in functia publica,in conditiile legii.Promovarea in 
grad profesional este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice de 
executie de grad profesional imediat superior celui detinut de functionarul public. 

Având în vedere aceste considerente, vă supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 

 

    PRIMAR 

                                                Manu Vergilius-Luis  
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