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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI  

PRIMAR 

                                                                 
                                            NR.CL/311 din 03.08.2020                                                                    

 
- PROIECT - 

          HOTĂRÂRE 
privind revocarea HCL nr. 34 / 16.07.2020 și aprobarea organigramei și statului de funcții pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău 

 
   Primarul  comunei Gioseni, judeţul Bacău;  

  Având în vedere: 
  - referatul de aprobare nr. CL/310 din 03.08.2020 a primarului comunei, prin care se susține 
necesitatea și oportunitatea revocării HCL nr. 34 din 2020 și aprobarea organigramei și statului de 
funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău 
 - raportul de specialitate nr. CL/309 din 03.08.2020, întocmit de compartimentul resurse – 
umane, prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de 
hotărâre;  
 - adresa nr.52516 din 12.12.2019 a ANFP București și notificările din portalul ANFP 
București, prin care se comunică observațiile cu privire la organigrama și statul de funcții actual, 
aprobat prin HCL Gioseni nr.66/2019  și HCL Gioseni nr.34/2020 ; 
  - prevederile art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) , art.139 alin (1), art.385 alin.(3), art.405,407 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 40 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 Codul 
Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; art.III din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, cu modficiările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 

PROPUNE: 

 
Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 34 din 16.07.2020 privind 

aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate  al primarului comunei 

Gioseni, județul Bacău. 

Art.2. Se aprobă organigrama si statul de functii prevăzut în anexele nr. 1 si 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni 
județul Bacău. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, prin 

biroul contabilitate și compartimentul resurse - umane. 

Art.4.   Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, Instituţiei Prefectului judeţului 

Bacău, ANFP București, biroului și compartimentului precizate la art.2, precum si spre cunostinta 

publică, în conditiile legii. 
 

Initiator 
 
PRIMAR, 

        Bernadin Tamaș  
                        Aviz de legalitate 
 
        SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

       Cristina Sandu  
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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 

             Nr. CL/310 din 03.08.2020 

În temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre  
privind revocarea HCL nr. 34 /16.07.2020 și aprobarea organigramei și statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău 
 

 

 Potrivit  prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) , art.139, art.385 alin.(3), art.405, art.407 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; coroborate cu prevederile art. 40 
alin.(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;art.III din OUG 
nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local aprobă la 
propunerea primarului, numărul de personal, organigrama si statului  de functii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Gioseni, judetul Bacău. 
 La ședința ordinară din data de 16 iulie 2020 a fost inclus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre 
privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 
Gioseni, județul Bacău, prin care s-a propus: 

- transformarea (revenirea) postului de referent, clasa III, grad profesional superior,funcție publică în  
casier treapta I funcție contractuală din cadrul Biroului contabilitate, achiziții publice, administrativ ; 

- transformarea (revenirea) postului de consilier, clasa I, grad profesional asistent, funcție publică în  
inspector de specialitate gradul profesional II, funcție contractuală din Compartiment registru agricol, 
consultanță agricolă; 

- ca urmare a concursului de recrutare organizat în data de 26.02.2020, dna Buculei Cristina – Elena a  
fost numită în funcția publică vacantă de consilier superior în cadrul biroului contabilitate , achiziții publice, 
administrativ; 

- - ca urmare a concursului de promovare din data de 27.04.2020 , dna Turcu Ana – Maria – consilier  
achiziții publice a trecut la gradul profesional superior, dna Țîmpu Dorina – consilier a trecut la gradul 
profesional principal în cadrul biroului contabilitate , achiziții publice, administrativ, iar dna Păduraru Gema – 
inspector a trecut la gradul profesional  superior în cadul compartimentului asistență socială. 
 Având în vedere că au fost validate în portalul ANFP dispozițiile de numire în funcție prin alte 
modalități prevăzute de lege , ( Dispoziția primarului comunei Gioseni nr. 61/2020 privind numirea în funcția 
publică a d-nei HUȘANU MĂDĂLINA -  consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradația 1, din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Gioseni, începând cu data de 01 ianuarie 2020 și Dispoziția primarului 
comunei Gioseni nr. 62/2020 privind numirea în funcția publică a d-nei ȚÎMPU-SUCIU CLAUDIA -  referent, 
clasa III, gradul profesional superior, gradația 4, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, 
începând cu data de 01 ianuarie 2020), urmează să revocăm Hotărârea Consiliului Local  Gioseni nr. 
34/16.07.2020 și de asemenea , să aprobăm o nouă organigramă și un nou stat de funcții la ședința ordinară 
a Consiliului local  din luna august a.c.  

Precizam că numărul de posturi stabilite potrivit pct 1 din anexa la OUG nr.63/2010 este de 28, 

numarul de posturi propus aferent compartimentului de politie locala este de 4, numarul de posturi pentru 

deservirea microbuzelor scolare este de 1 (un) post, iar pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri 

externe nerabursabile 3 posturi, conform Ordinului Prefectului judetului Bacau  nr.163/ 16.04.2019, ca urmare 

totalul posturilor din cadrul UAT Gioseni este de 36 de posturi. 

La nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Gioseni, judetul Bacau din totalul maxim de 

36 de posturi avem 20 posturi ocupate ( inclusiv primar și viceprimar ) și 16 posturi vacante,  din care 10 

 ( zece)  posturi ocupate functie publică (9 posturi de executie si 1 posturi de conducere) și 11 posturi vacante 

funcție publică, precum și 8 posturi ocupate funcție contractuală ( 7 posturi de execuție și 1 post de 

conducere), precum și 5 posturi vacante funcție contractuală. 
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 Prin adresa nr.52516 din 12.12.2019 a ANFP București  se comunică observațiile cu privire la 

organigrama și statul de funcții actual, aprobat prin HCL Gioseni nr.66/2019. 

  

 Faţă de structura aprobată prin HCL nr. 66/30.10.2019, ca urmare a adresei nr.52516 din 

12.12.2019 a ANFP București, precum și a notei telefonice din data de 29.07.2020,  propunem: 

 - revocarea Hotărârii Consiliului Local  Gioseni nr. 34/16.07.2020; 

 - în organigramă , Compartimentul cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului va fi în subordinea 

primarului comunei ; 

 - ca urmare a concursului de recrutare organizat în data de 26.02.2020, dna Buculei Cristina – Elena 

a fost numită în funcția publică vacantă de consilier superior în cadrul biroului contabilitate , achiziții publice, 

administrativ; 

 - ca urmare a concursului de promovare din data de 27.04.2020 , dna Turcu Ana – Maria – consilier 

achiziții publice a trecut la gradul profesional superior, dna Țîmpu Dorina – consilier a trecut la gradul 

profesional principal în cadrul biroului contabilitate , achiziții publice, administrativ, iar dna Păduraru Gema – 

inspector a trecut la gradul profesional  superior în cadul compartimentului asistență socială. 

 
 Față de cele arătate vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată, la ședința ordinară 
din data de 6 august 2020, suplimentând ordinea de zi inițială. 
 

 

 

Primar, 

                                                                 Bernadin Tamaș  
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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

                                          Nr.CL/309 din 03.08.202 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind revocarea HCL nr. 34 / 2020 și aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Gioseni, județul Bacău 

 
  

Având în vedere că au fost validate în portalul ANFP dispozițiile de numire în funcție prin alte 

modalități prevăzute de lege , ( Dispoziția primarului comunei Gioseni nr. 61/2020 privind numirea în funcția 

publică a d-nei HUȘANU MĂDĂLINA -  consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradația 1, din aparatul 

de specialitate al primarului comunei Gioseni, începând cu data de 01 ianuarie 2020 și Dispoziția primarului 

comunei Gioseni nr. 62/2020 privind numirea în funcția publică a d-nei ȚÎMPU-SUCIU CLAUDIA -  referent, 

clasa III, gradul profesional superior, gradația 4, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, 

începând cu data de 01 ianuarie 2020), urmează să revocăm Hotărârea Consiliului Local  Gioseni nr. 

34/16.07.2020 și de asemenea , să aprobăm o nouă organigramă și un nou stat de funcții la ședința ordinară 

a Consiliului local  din luna august a.c.  

Potrivit  prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 40 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 
Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; art.III din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local aprobă la propunerea primarului, numărul 
de personal, organigrama și statului  de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Gioseni, 
judetul Bacău. 

La ședința ordinară din data de 16 iulie 2020 a fost inclus pe ordinea de zi proiectul de hotărâre 

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 

Gioseni, județul Bacău, prin care s-a propus: 

-transformarea (revenirea) postului de referent, clasa III, grad profesional superior,funcție publică în  

casier treapta I funcție contractuală din cadrul Biroului contabilitate, achiziții publice, administrativ ; 

-transformarea (revenirea) postului de consilier, clasa I, grad profesional asistent, funcție publică în  

inspector de specialitate gradul profesional II, funcție contractuală din Compartiment registru agricol, 

consultanță agricolă; 

-ca urmare a concursului de recrutare organizat în data de 26.02.2020, dna Buculei Cristina – Elena 

a fost numită în funcția publică vacantă de consilier superior în cadrul biroului contabilitate , achiziții publice, 

administrativ; 

-ca urmare a concursului de promovare din data de 27.04.2020 , dna Turcu Ana – Maria – consilier  

achiziții publice a trecut la gradul profesional superior, dna Țîmpu Dorina – consilier a trecut la gradul 

profesional principal în cadrul biroului contabilitate , achiziții publice, administrativ, iar dna Păduraru Gema – 

inspector a trecut la gradul profesional  superior în cadul compartimentului asistență socială. 

 Urmare a validărilor din portalul ANFP , respectiv  Dispoziția primarului comunei Gioseni nr. 61/2020 

privind numirea în funcția publică a d-nei HUȘANU MĂDĂLINA -  consilier, clasa I, gradul profesional asistent, 

gradația 1, din aparatul de specialitate al primarului comunei Gioseni, începând cu data de 01 ianuarie 2020 și 

Dispoziția primarului comunei Gioseni nr. 62/2020 privind numirea în funcția publică a d-nei ȚÎMPU-SUCIU 

CLAUDIA -  referent, clasa III, gradul profesional superior, gradația 4, din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Gioseni, începând cu data de 01 ianuarie 2020 , este necesară promovarea unui proiect de hotărâre 

privind revocarea HCL nr. 34/2020 și aprobarea unui nou stat de funcții și organigramă pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Gioseni la ședința ordinară din luna august 2020. 
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Precizam că numărul de posturi stabilite potrivit pct 1 din anexa la OUG nr.63/2010 este de 28, 

numărul de posturi propus aferent compartimentului de politie locala este de 4, numarul de posturi pentru 

deservirea microbuzelor scolare este de 1 (un) post, iar pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri 

externe nerabursabile 3 posturi, conform Ordinului Prefectului judetului Bacau  nr.163/ 16.04.2019, ca urmare 

totalul posturilor din cadrul UAT Gioseni este de 36 de posturi. 

La nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Gioseni, judetul Bacau din totalul maxim 

de 36 de posturi avem 20 posturi ocupate ( inclusiv primar și viceprimar ) și 16 posturi vacante,  din care  

10 ( zece)  posturi ocupate functie publică (9 posturi de executie si 1 posturi de conducere) și 11 posturi 

vacante funcție publică, precum și 8 posturi ocupate funcție contractuală ( 7 posturi de execuție și 1 post de 

conducere), precum și 5 posturi vacante funcție contractuală. 

Prin adresa nr.52516 din 12.12.2019 a ANFP București  se comunică observațiile cu privire la 

organigrama și statul de funcții actual, aprobat prin HCL Gioseni nr.66/2019. 

 

Faţă de structura aprobată prin HCL nr. 66/30.10.2019, ca urmare a adresei nr.52516 din 

12.12.2019 a ANFP București, precum și a notei telefonice din data de 29.07.2020,  propunem: 

 

- revocarea Hotărârii Consiliului Local  Gioseni nr. 34/16.07.2020;  

- în organigramă , Compartimentul cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului va fi în subordinea 

primarului comunei ; 

- ca urmare a concursului de recrutare organizat în data de 26.02.2020, dna Buculei Cristina – Elena 

a fost numită în funcția publică vacantă de consilier superior în cadrul biroului contabilitate , achiziții publice, 

administrativ; 

- ca urmare a concursului de promovare din data de 27.04.2020 , dna Turcu Ana – Maria – consilier 

achiziții publice a trecut la gradul profesional superior, dna Țîmpu Dorina – consilier a trecut la gradul 

profesional principal în cadrul biroului contabilitate , achiziții publice, administrativ, iar dna Păduraru Gema – 

inspector a trecut la gradul profesional  superior în cadul compartimentului asistență socială. 
 

  Modificările intervenite nu aduc atingere nr. maxim de personal stabilit conform prevederilor  

OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si 

pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 Față de cele arătate vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată la ședința ordinară a 
consiliului local din luna august 2020. 
 

 

Consilier resurse umane, 

 

Baltag Alina Maria 
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