
R O M Â N I A 
JUDEŢUL IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MILOŞEŞTI               

HOTARARE 

pentru   modificarea   ştatului de  funcţii  aprobat  prin Hotărârea Consiliului local  Miloşeşti 
nr. 22 / 31.07.2013 privind aprobarea  organigramei şi a ştatului  de funcţii la  Primăria comunei

Miloşeşti , judeţul Ialomiţa  , cu modificările ulterioare 

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
-  prevederile  art. 64 alin.(2)   din  Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată in anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare ;     
-  prevederile Hotărârii Consiliului local Miloşeşti nr. 50 / 27.11.2014  privind  aprobarea  

Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015  la Primăria comunei Miloşeşti , judeţul 
Ialomita ;   

-  Raportul final  al examenului  de promovare în grad profesional din data de 05.03.2015, 
conform  căruia  Drăghici  Geta şi Ciobotaru Stela sunt  declarate admise la examenul de promovare în
gradul profesional principal , organizat în data de 05.03.2015;

Examinând :
 -    expunerea de motive a primarului  ,nr.  741/12.03.2015  ;
 -    referatul  secretarului comunei  , nr. 744/12.03.2015 ;
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   finante,  

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ , 
nr.  846/19.03.2015 ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice, nr. 850/19.03.2015 ;

In  temeiul art. 36 alin.(2) lit. a) alin.(3) ,lit.b) ,art.  45 - (1) art. 115 alin. (1) lit.b) din  Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală ,   republicată  in anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare  

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.  Se modifică  ştatul  de  funcţii  aprobat   prin Hotărârea Consiliului local  Miloşeşti  nr. 
22 / 31.07.2013 privind aprobarea  organigramei şi a ştatului  de funcţii la  Primăria comunei 
Miloşeşti , judeţul Ialomiţa , cu modificarile ulterioare , ca urmare a promovării in grad profesional  a 
următorilor funcţionari publici : 

1. Drăghici Geta  – inspector ,compartiment «  Financiar contabil « ,clasa I , 
promovată din gradul profesional asistent în gradul profesional principal  .

2. Ciobotaru Stela   – inspector , compartiment «  Registrul agricol şi fond funciar », 
clasa I , promovată din gradul profesional asistent în gradul profesional principal  .



Art.2. Anexa nr. 2   «  STAT DE FUNCTII  – PRIMARIA COMUNEI MILOŞEŞTI  , 
JUDEŢUL IALOMIŢA «  la  Hotărârea Consiliului local  Miloşeşti  nr. 22 / 31.07.2013 privind 
aprobarea  organigramei şi a ştatului  de funcţii la  Primăria comunei  Miloşeşti , judeţul Ialomiţa  ,
 se modifică  şi se înlocuieşte  cu anexa  la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din  aceasta. 

Art.3.  Primarul  comunei Miloşeşti ,  secretarul comunei  şi  inspectorul Drăghici Geta   vor 
aduce la îndeplinire  prevederile  prezentei hotărâri .  

Presedinte de sedinta  ,
    Consilier local  Popescu Valentin Nicolae   

       Contrasemneaza ,
Secretar comună  Jipa Eugenia 

Nr. 7
Adoptata la Milosesti 
Astazi 26.03.2015



Anexa    la Hotararea Consiliului local nr.        din                         2015

STAT DE FUNCŢII
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI, JUDETUL IALOMITA

STRUCTURA

Functia publica Functia contractuala

OBSERVATII
de conducere de executie de executie

Demnitar Primar      
2. Mangiurea Titi Demnitar Viceprimar

3. Jipa Eugenia Functie publica de conducere II S

Compartiment impozite si taxe
4 Copaceanu Viorica inspector I superior S
5. Ciobotaru Horia inspector I superior S
6. Babau Constantin casier G

Compartiment financiar contabil
7. Draghici Geta inspector I principal S

8. Ciobotaru Stela inspector I principal S
9. Temporar vacant inspector I asistent S

Compartiment asistenta sociala 
10. Necula Dumitra Daniela inspector I asistent S
11. Ciobotaru Constanta inspector I principal S

12. Enache Mircea- Marius principal PL

13. Enache Gianina-Mirela PL

14. Neacsu Elena referent I M
Compartiment biblioteca publica 

15. Stefan Maria Bibliotecar I SSD
Copartiment administrativ -deservire

16. Buturuga Ion guard G

17. Rotaru Mircea IV G

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz

FUNCTIA DE 
DEMNITATE 

PUBLICA

Clas
a

Gradul/Grad
ul 

profesional

Nivelul 
studiilor

Treapta 
profesion
ala/grad

Nivelul 
studiilor

Inalt 
functionar 

public

de 
conducere

1.     
    

   Chitoiu Nelu                      
           

Secretar 
comuna

Compartiment registrul agricol si fond 
funciar

asistent 
medical 

comunitar
asistent 
medical 

comunitar
Compartiment cultura si relatii cu 
publicul 

muncitor 
calificat



         Funcţia         Număr posturi Ocupate Vacante Total

Nr. total de funcţii publice 8 0 8

Nr. total de înalţi funcţionari publici 0 0 0

1 0 1

7 0 7

7 0 7

0 0 22

17 0 17

Nr. total de funcţii publice de 
conducere
Nr. total de funcţii publice de 
execuţie
Nr. total de funcţii contractuale de   
execuţie  6 si 1 de conducere       

Nr total de posturi potrivit art. III 
alin. (2) din O.U.G. Nr. 63/2010 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările şi completările 
ulterioare

Chitoiu  Nelu ,       
  Primar 

Nr. total de functii din  institutie   (8 
functii publice ,7 functii 
contractuale ,2 functii de demnitate 
publica)
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