ROMANIA
JUDETUL TULCEA
COMUNA MAHMUDIA
CONSILIUL LOCAL
Hotararea nr.43 din 29 mai 2014
privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului
propriu de specialitate al Primarului comunei Mahmudia , institutiilor si serviciilor publice
subordonate Consiliului Local Mahmudia

Consiluil Local al comunei Mahmudia ,intrunit in sedinta din 29 mai 2014,
constituita , prezenti fiind majoritatea consilierilor ;

legal

Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Mahmudia, inregistrata cu nr.1867 din
13.05.2014 şi raportul de specialitate cu nr.1866 din 13.05.2014, intocmit de către
compartimentul resurse umane din cadrul primariei..
- Adresa cu nr.2607 din 6.03.2014 , primita din partea Institutiei Prefectului judetului Tulcea, cu
privire la numarul maxim de posturi pentru comuna Mahmudia, calculat conform prevederilor
O.U.G. Nr.63/2010 si Ordinul comun emis de Ministrul Administratiei si Internelor
nr.63/17.01.2014 si de Ministrul Finantelor Publice nr.206/10.02.2014, conform tabel anexa la
aceasta adresa.
- Hotararea Consiliului Local Mahmudia cu nr.28 din 3 martie 2014 - privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului propriu de specialitate al
primarului comunei Mahmudia pentru anul 2014.
- Adresa A.N.F.P cu nr.9889/2014 privind nominalizarea reprezentantilor ANFP
pentru examenul de promovare in grad profesional , organizat de Primaria comunei
Mahmudia in data de 28 aprilie 2014 si rezultatul examenului consemnat in procesul verbal
al comisiei de examinare , inregistrat cu nr.1694/30.04.2014.
- Avizul A.N.F.P cu nr.11062/2014 conexat cu nr.10147/2014 si nr.4649/2014, emis in
temeiul art.107 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor
publici - pentru functiile publice din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului
comunei Mahmudia.
Avand in vedere urgenţa promovării acestui act administrativ care se justificată şi
de faptul că unitatea administrativ teritoriala- comuna Mahmudia , trebuie să aibă
capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără întârzieri, plata întregii game de
prestaţii gestionate de aparatul de specialitate al primarului, de a implementa proiecte de
interes public local, de continuitate a activităţii instituţiilor publice de interes local .
In temeiul prevederilor:

- Legii nr.571/2004 - privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile
publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
- Legii nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările
ulterioare
- Legii nr. 53/2003 – privind Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;
- Legii nr. 284/2010 – LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind stabilirea salariilor
personalului din sectorul bugetar în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b), art.44 alin.(1) si art.,45 alin.(1)
din Legea nr.215/2001-republicata, privind administratia publica locala.
Consiliul local al comunei Mahmudia
hotaraste:
Art.1.-Se aproba organigrama si statul de functii , pentru aparatul propriu de
specialitate al Primarului comunei Mahmudia, institutiilor si serviciilor publice subordonate
Consiliului local Mahmudia , conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2.- Functionarii publici si contractuali din cadrul aparatului propriu al primarului
comunei Mahmudia, implicati direct in implementarea proiectelor finantate din fonduri
externe nerambursabile, respectiv : 1. Proiect de ,,Reconstrucţia ecologică a terenurilor
aparţinând domeniului public al Consiliului Local Mahmudia în cadrul incintei agricole
Carasuhat din Delta Dunării,, proiect propus a fi realizat prin Programul Operaţional
Sectorial ,, Mediu,, Axa prioritară 4 – POS Mediu si 2. Proiect privind ,, Diversificarea
activitatilor cultural-artistice in cadrul Caminului cultural Mahmudia,, finantat cu fonduri
externe nerambursabile, conform Contract finantare Nr.C 413322011223829703 din
06.03.2014 incheiat intre AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT si
comuna MAHMUDIA, 3. ,,CENTRUL LOCAL DE INFORMARE TURISTICA IN COMUNA
MAHMUDIA SI PROXIMITATI: DEZVOLTARE SI MARKETING TURISTIC,, se regasesc in statul
de functii, anexa 2 la prezenta hotarare.
Art.3.(1) Personalul nominalizat in echipa de proiect si care se regaseste in statul de
functii, anexa 2 la prezenta hotarare , va beneficia de drepturile prevazute la art.34 alin.(1)
din Legea cadru Nr.284 din 28 decembrie 2010, privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Echipa de proiect este responsabilă de realizarea activităţilor stabilite a fi efectuate
în mod direct în graficul de activităţi aprobat, precum şi a celor care derivă din obligaţiile
beneficiarului faţă de autoritatea finanţatoare conform contractului/acordului/ordinului de

finanţare semnat . Activităţile prestate în cadrul proiectelor finanţate din fondurile externe
nerambursabile de către personalul instituţiei publice nominalizat în echipele de proiect
sunt reflectate corespunzător în cuprinsul fişei postului, conform prevederilor legale în
vigoare.
Art.4.- Incetarea raporturilor de serviciu/munca determinata de reducerea numarului
de posturi in structura organizatorica se face in termenele si cu procedura reglementate de
dispozitiile legale in vigoare, aplicabile fiecarei categorii de personal.
Art.5 . - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza:
- Primarul comunei Mahmudia
- Compartimentul resurse umane ;
-Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al
primarului comunei Mahmudia;
- Conducerea Caminului Cultural Mahmudia;
Art.6.- Pe data adoptarii prezentei hotarari , inceteaza aplicabilitatea hotararii
Consiliului Local Mahmudia , cu nr.11 din 31.01.2014.

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi : 29 mai 2014 , cu un numar de 10 voturi ,,Pentru
,, , …. voturi ,,Abtineri,, ,…. voturi ,,Impotriva,, din totalul de 11 consilieri alesi.
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Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Mahmudia nr.43 din 29 mai 2014
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Anexa nr.2 la HCL nr. 43 din 29 mai 2014

STAT DE FUNCTII
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mahmudia
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Nr. total de funcţii publice
Nr. total de înalţi funcţionari publici
Nr. total de funcţii publice de conducere
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Nr. total de funcţii contractuale de conducere
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modificările şi completările ulterioare
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