
R O M Â N I A 
JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMARIA  COMUNEI  MILOŞEŞTI 

              

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea   organigramei  şi  a ştatului de  funcţii  la Primaria   comunei  Miloşeşti ,

judetul Ialomiţa 

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
-  prevederile  art. 2 alin.(3), art.107 alin. (1) lit. a) si b) , art.111 , alin. (3) si (4) din  Legea nr. 

188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici , republicată in anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare ;      

-   prevederile  art.1 din  OUG nr. 77/2013 pentru stabilirea  unor măsuri privind asigurarea  
funcţionalităţii administraţiei  publice  locale , a numărului  de posturi  şi reducerea cheltuielilor la 
instituţiile  şi autorităţile  publice din  subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului  ori a 
ministerelor ;   

-   prevederile  anexei la  OUG  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 ;

-  prevederile  Ordinului  nr. 4040/2012 al  Preşedintelui  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor  
Publici  privind aprobarea  listei documentelor  necesare  pentru obţinerea avizului Agenţiei Nationale 
a Funcţionarilor Publici , precum şi a modalităţii  de transmitere a acestora de catre autorităţile şi 
instituţiile publice  şi pentru aprobarea  modelului – cadru de stat de funcţii , cu modificările şi 
completările ulterioare ;

-   adresa  nr. 21/03.01.2013 a Instituţiei  Prefectului – Judeţul Ialomita  privind situaţia  
numărului  maxim de posturi pe fiecare Unitate  Administrativ – Teritorială din judeţul Ialomiţa- 2013;

-  Avizul favorabil  privind funcţiile publice al Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici,  nr. 
………….

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

administrarea domeniului  public şi privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ , 
nr.   ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.  ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  şi turism , apărarea ordinii şi liniştii 
publice, nr.  ;

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 aprobă   organigrama şi   statul  de  funcţii la Primăria comunei  Miloşeşti, 
judeţul Ialomiţa ,  conform anexele nr. 1 şi 2  care  fac parte integrantă din prezenta hotărâre , cu 
urmatoarele modificari aduse :

- desfiintarea  functiei publice de executie  vacante  de referent  , clasa III, gradul 
profesional  superior   ;

- desfiintarea postului contractual de executie  vacant de muncitor calificat IV   ;



Art.2. Incepand cu data  intrarii in vigoare a prezentei hotararii , Hotararea Consiliului local 
Milosesti  nr. 2/10.01.2012 isi inceteaza aplicabilitatea .

Art.3.  Primarul  comunei Milosesti ,  secretarul comunei  si  inspectorul Draghici Geta   vor 
aduce la indeplinire  prevederile  prezentei hotărâri .  

Initiator ,
    Primar Chitoiu Nelu  

         Avizat ,
Secretar comună Jipa Eugenia 
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