
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL PLATONESTI 

HOTĂ R Â R E   
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Primarului

Consiliul local al comunei Platonesti,judeţul Ialomita 
Analizând  Expunerea  de  motive  nr.  2873/11.09.2012/  a  Primarului  comunei 

Platonesti,judeţul Ialomita
În conformitate cu prevederile  Legii  nr.188/1999 privind Statutul  funcţionarilor 

publici, republicată în data de 29 mai 2007, ale legii privind sistemul unitar de salarizare 
şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, 

În  temeiul  dispoziţiilor  art  .107  alin2  lit  bdin  Legea  188/199  privind  statutul 
functionarilor publici si ale art. 36 alin. 2, lit.  „a”,art.45 alin.(1) şi art. 115 lit.  „b” din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Platonesti in sensul ca functiile publice de executie de: 
referent debutant operator rol, referent debutant  urbanism, referent debutant achizitii 
publice se transforma in functii publice de referenti asistenti, clasa III.
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  primarul şi 
contabilul comunei

Art.3  Secretarul  comunei  va  aduce  la  cunoştinţa  persoanelor  şi  instituţiilor 
interesate prevederile prezentei

Presedinte de sedinta                                                                                        contrasemneaza
Stanciu Neculai                                                                                                   secretar
                                                                                                                   Pavel Neluta

Nr.30
Adoptata la Platonesti
Astazi, 26.09.2012 
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Primaria comunei Platonesti
JUDETUL IALOMITA
Primar 
Nr. 2873/11.09.2012

       
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Platonesti

     

 Consiliul local îndeplineşte conform prevederilor Legii nr. 215 privind administraţia publică locală din 23 aprilie 
2001, republicată în anul 2007 (36 alin. 2, lit. „a”″), atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului 
de specialitate , aprobă organigrama şi statul de funcţii la propunerea preşedintelui  (art. 36, aliniatul 3 litera „b
″). 
     Aşa cum rezultă din organigrama şi statul de funcţii aprobate anterior, avizate de către Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici şi aprobate prin Hotărârea Consiliului local Platonesti  nr. 28 din 02.08.2010, numărul de 
posturi din aparatul de specialitate aprobat este de  din care:

- secretar - 1 post;
- funcţii publice de conducere-0;
- funcţii publice de execuţie – 9;
- personal contractual de execuţie 22
  Deoarece  in urma evaluarii  referentilor  debutanti  din  cadrul  aparatului   de  specialitate  al  primarului  
comunei  Platonesti,  dupa  expirarea  celor  sase  luni  de  stagiu  si  obtinerea  acestora  a  calificativelor 
corespunzatoare, functiile publice de executie de: referent debutant operator rol, referent debutant  achizitii 
publice ,referent debutant cu probleme de urbanism se transforma in referenti asistenti.

          Numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate ramane acelasi.
Văzând cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei şi 
statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului

Primar
Negraru Florinel

                                                                                                                                             
   



     Consiliul Local Platonesti
Judetul Ialomita
Nr.2869/10.09.2012                       

             
P R O I E C T      H O T Ă R Â R E    

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului

Primarul  comunei Platonesti,judeţul Ialomita 
În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.188/1999  privind  Statutul 

funcţionarilor publici, republicată în data de 29 mai 2007,  a legii privind sistemul 
unitar de salarizare ;

În  temeiul  dispoziţiilor  art.107  alin  2  lit  B  din  legea  188/1999  privind 
statutul functionarilor publici,ale art. 36 alin. 2, lit. „a”,art.45 alin.(1) şi art. 115 
lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările 
şi completările ulterioare,

P R O P U N E:

Art.1  Se  aprobă  modificarea  organigramei şi  a  statului  de  funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Platonesti,in sensul ca functiile 
publice  de  executie  de  referent  debutant  operator  rol,  referent  debutant 
urbanism, referent debutant achizitii publice se transforma in functii publice de 
referenti asistenti, clasa III.
Art .2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  primarul şi 
contabilul comunei

Art.3 Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa persoanelor şi instituţiilor 
interesate prevederile prezentei

Initiator 
PRIMAR,

Negraru Florinel
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