ROMÂNIA
Judeţul GALAŢI
Comuna FRUMUŞIŢA
Cod poştal 807135 Cod Fiscal 3952219
PRIMAR
Nr. 2074/08.04.2021

Tel: 0236 344510
Fax: 0236 343808
E-mail: frumusita@gl.e-adm.ro

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, se supune consultării publice proiectul
de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Frumușița, județul Galați.
Proiectul de hotărâre este publicat pe site-ul primăriei comunei Frumușița, județul Galați,
respectiv www.primaria-frumusita.ro
Persoanele sau organizațiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, până la data de 19.04.2021, la adresa
de e-mail frumusita@gl.e-adm.ro sau prin fax la nr. 0236 343 808.

PRIMAR,
Stoica Paraschiv

Secretar general al comunei,
Bernea Liliana

ROMÂNIA
Judeţul GALAŢI
Comuna FRUMUŞIŢA
Cod poştal 807135 Cod Fiscal 3952219
PRIMAR: STOICA PARASCHIV
Nr. 1847/30.03.2021

Tel: 0236 344510
Fax: 0236 343808

E-mail: frumusita@gl.e-adm.ro

REFERAT DE APROBARE
Privind: modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Frumușița, județul Galați.
Stoica Paraschiv, primarul comunei Frumușița, județul Galați:
Având în vedere prevederile art. 407, coroborate cu prevederile art. 409 alin.
(3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.
911/2021, înregistrată în cadrul prmăriei comunei Frumușița cu nr. 1321/09.03.2021
prin care se subliniază faptul că este necesar să înscriem corect denumirea funcției
publice de conducere specifice de secretar general al comunei în organigramă.
Ținând cont de prevederile Anexei nr. 5 pct. II, lit. A, subpct. 1 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, propun modificarea organigramei prin înscrierea completă a
denumirii funcției publice specifice de conducere de „secretar general al comunei”
în loc de „secretar general” astfel cum este menționat în acest moment în
organigramă.
Având în vedere faptul că prin hotărârea consiliului local nr. 64/30.12.2020 s-a
aprobat înființarea compartimentului juridic și a funcției publice de execuție de
consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant.
Având în vedere prevederile art. 1 și art. 4 din Legea nr. 514/2003 privind
organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modifcările și completările
ulterioare.
Având în vedere prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform
cărora „Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale avizează
proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului,
respectiv ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv
ale consiliului județean, după caz”.
Având în vedere faptul că pentru a se asigura continuitatea activității de
secretar general al comunei, în perioada în care acesta lipsește din varii motive (ex:

concediu de odihnă, concediu medical, învoiri, deplasări în interes de serviciu, etc.)
este necesară desemnarea unui înlocuitor.
Ținând cont de faptul că în statul de funcții al primarului comunei Frumușița
nu mai este prevăzută nicio altă funcție publică de conducere, care ar putea să
înlocuiască secretarul general al comunei pe perioada în care acesta lipsește.
Având în vedere prevederile art. 438 alin. (5) „Prin excepţie de la alin. (3),
atribuţiile funcţiei publice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale pot fi delegate şi în totalitate, pentru perioada prevăzută la alin. (1),
conducătorului compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, cu obligaţia delegării atribuţiilor proprii către alţi funcţionari publici.”
și alin. (10) „Nu pot fi delegate atribuţii funcţionarilor publici debutanţi sau
funcţionarilor publici care exercită funcţia publică în temeiul unui raport de serviciu
cu timp parţial.” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ținând cont
de faptul că în statul de funcții al primarului este prevăzută funcția publică de
execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant.
În sensul celor prezentate mai sus propun transformarea gradului profesional al
funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, din gradul
profesional debutant în gradul profesional superior, compartimentul juridic, din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumușița, județul Galați,
motivat de faptul că în eventualitatea organizării și ocupării prin concurs de recrutare
a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional
superior (ca urmare a transformării), atribuțiile și competențele, pentru asigurarea
continuității activității desfășurate de secretarul general al comunei în perioada în
care acesta lipsește din instituție (concediu de odihnă, concediu medical, învoiri,
deplasări în interes de serviciu, etc.) sau în situația modificării, suspendării sau
încetării raportului de serviciu prin modalitățile prevăzute de lege, vor fi delegate
consilierului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Frumușița, județul Galați.
Având în vedere prevederile dispoziției nr. 89/01.02.2021 privind încetarea de
drept a raportului de serviciu al doamnei Ambrose Victoria, conform art. 517 alin. (1)
lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, propun transformarea funcției publice de execuție vacante
din cadrul compartimentului financiar-contabil din referent, clasa III, gradul
profesional superior în inspector, clasa I, gradul profesional debutant, motivat de
faptul că pentru ocuparea gradului profesional debutant nu este necesară o anumită
vechime în specialitatea studiilor și astfel se mărește aria de selecție în ceea ce
privește posibilii candidați pentru ocuparea funcției publice respective.
Astfel, structura aparatului de specialitate al primarului comunei Frumușița,
județul Galați va fi reorganizată astfel:
 Demnitari: primar, viceprimar.
 Secretar general al comunei: 1 post existent și ocupat, funcție publică de
conducere specifică.

 Compartiment financiar-contabil:
- 5 posturi existente, funcții publice de execuție, din care:
- 3 posturi ocupate;
- 1 post vacant,
- 1 post vacant, propus spre a fi transformat din referent, clasă III,
gradul profesional superior în inspector, clasă I, gradul profesional
debutant.
 Compartiment achiziții publice: 1 post existent și ocupat, funcție publică de
execuție.
 Compartiment asistență socială/stare civilă:
- 31 posturi existente din care:
- 2 posturi, funcții publice de execuție:
- 1 post ocupat;
- 1 post temporar vacant;
- 1 post ocupat, funcție contractuală de execuție, referent II;
- 1 post ocupat, funcție contractuală de execuție, mediator sanitar;
- 1 post vacant, funcție contractuală de execuție, expert local pentru
romi;
- 1 post vacant, funcție contractuală de execuție, asistent medical
comunitar;
- 25 posturi, funcții contractuale de execuție, asistenți personali ai
persoanelor cu handicap grav, din care:
- 20 posturi ocupate;
- 5 posturi vacante.
 Compartiment registru agricol/fond funciar:
- 4 posturi existente, funcții publice de execuție, din care:
- 3 posturi ocupate;
- 1 post temporar vacant.
 Compartiment registratură, comunicare și relații cu publicul:
- 1 post existent și ocupat, funcție publică de execuție.
 Compartiment resurse umane:
- 1 post existent și ocupat, funcție publică de execuție.
 Compartiment juridic
- 1 post existent și vacant, funcție publică de execuție, consilier juridic, propus
spre a fi transformat gradul profesional din debutant în superior.
 Compartiment cultură:
- 1 post existent și ocupat, funcție contractuală de execuție, bibliotecar.
 Serviciul voluntar pentru situații de urgență:
- 1 post existent și vacant, funcție contractuală de execuție, șef SVSU.

 Serviciul de pază comunală:
- 5 posturi existente, funcții contractuale de execuție, din care:
- 4 posturi ocupate;
- 1 post vacant.
 Compartiment administrativ:
- 2 posturi existente și ocupate, funcții contractuale de execuție, guard și șofer.
 Șofer microbuz școlar:
- 1 post existent și ocupat, funcție contractuală de execuție;
Față de cele prezentate, propun spre dezbatere și aprobare consiliului local al
comunei Frumușița, județul Galați, proiectul de hotărâre privind modificarea
organigramei și a statului de funcții, pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Frumușița, județul Galați.

PRIMAR,
Stoica Paraschiv

ROMÂNIA
Judeţul GALAŢI
Comuna FRUMUŞIŢA
Cod poştal 807135 Cod Fiscal 3952219
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
Nr. 103/31.03.2021

Tel: 0236 344510
Fax: 0236 343808

E-mail: frumusita@gl.e-adm.ro
Aprob:
Primar,
Stoica

Paraschiv

RAPORT DE SPECIALITATE
al compartimentului de resurse umane
din cadul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind modificarea
organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Frumușița, județul Galați.
Având în vedere prevederile referatului de aprobare al primarului nr. 1847/30.03.2021.
Având în vedere prevederile art. 407 „Funcţiile publice se stabilesc pe baza activităţilor
prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, prin act
administrativ al conducătorului acesteia, respectiv prin hotărâre a consiliului judeţean sau, după
caz, a consiliului local.”, coroborate cu prevederile art. 409 alin. (3) lit. b) „(3) Modificările
intervenite în situaţia funcţiilor publice se fac prin acte administrative emise în următoarele
situaţii: (…) b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire
sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi
aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate.” din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
Având în vedere adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 911/2021,
înregistrată în cadrul primăriei comunei Frumușița cu nr. 1321/09.03.2021 prin care se subliniază
faptul că este necesar să înscriem corect denumirea funcției publice de conducere specifice de
secretar general al comunei în organigramă.
Ținând cont de prevederile Anexei nr. 5 pct. II, lit. A, subpct. 1 „Funcții publice specifice,
A. Funcții publice de conducere, 1. Secretar general al unității/subunității administrativ teritoriale”

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, consider că este necesar modificarea organigramei prin înscrierea completă
a denumirii funcției publice specifice de conducere de „secretar general al comunei” în loc de
„secretar general” astfel cum este menționat în acest moment în organigramă.
Având în vedere faptul că prin hotărârea consiliului local al comunei Frumușița nr.
64/30.12.2020 s-a aprobat înființarea compartimentului juridic și a funcției publice de execuție de
consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant.
Având în vedere prevederile art. 1 și art. 4 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și
exercitarea profesiei de consilier juridic, potrivit cărora „Consilierul juridic asigură apărarea
drepturilor și intereselor legitime ale statului, ale autorităților publice centrale și locale, ale
instituțiilor publice și de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum și
ale persoanelor juridice de drept privat, în slujba cărora se află și în conformitate cu Constituția și
legile țării”, iar „în activitatea sa asigură consultanța și reprezentarea autorității sau instituției
publice în serviciul căreia se află ori a persoanei juridice cu care are raporturi de muncă, apără
drepturile și interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu autoritățile publice, instituțiile de
orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină; în condițiile legii
și ale regulamentelor specifice unității, avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic.”
Având în vedere prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia „Secretarul general al
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează
pentru legalitate dispozițiile primarului, respectiv ale președintelui consiliului județean, hotărârile
consiliului local, respectiv ale consiliului județean, după caz”.
Având în vedere faptul că pentru a se asigura continuitatea activității de secretar general al
comunei, în perioada în care acesta lipsește din varii motive (ex: concediu de odihnă, concediu
medical, învoiri, deplasări în interes de serviciu, etc.) este necesară desemnarea unui înlocuitor.
Ținând cont de faptul că în statul de funcții al primarului comunei Frumușița nu mai este
prevăzută nicio altă funcție publică de conducere, care ar putea să înlocuiască secretarul general al
comunei pe perioada în care acesta lipsește.
Având în vedere prevederile art. 438 alin. (5) „Prin excepţie de la alin. (3), atribuţiile
funcţiei publice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pot fi delegate
şi în totalitate, pentru perioada prevăzută la alin. (1), conducătorului compartimentului juridic din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu obligaţia delegării atribuţiilor proprii către alţi
funcţionari publici.” și alin. (10) „Nu pot fi delegate atribuţii funcţionarilor publici debutanţi sau

funcţionarilor publici care exercită funcţia publică în temeiul unui raport de serviciu cu timp
parţial.” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ținând cont de faptul că în statul de

funcții al primarului este prevăzută funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul
profesional debutant.
În sensul celor prezentate mai sus consider necesar transformarea gradului profesional al
funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, din gradul profesional debutant în
gradul profesional superior, compartimentul juridic, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Frumușița, județul Galați, motivat de faptul că în eventualitatea organizării și
ocupării prin concurs de recrutare a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I,
gradul profesional superior (ca urmare a transformării), atribuțiile și competențele, pentru
asigurarea continuității activității desfășurate de secretarul general al comunei în perioada în
care acesta lipsește din instituție (concediu de odihnă, concediu medical, învoiri, deplasări în
interes de serviciu, etc.) sau în situația modificării, suspendării sau încetării raportului de
serviciu prin modalitățile prevăzute de lege, vor fi delegate consilierului juridic din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Frumușița, județul Galați.
Având în vedere prevederile dispoziției nr. 89/01.02.2021 privind încetarea de drept a
raportului de serviciu al doamnei Ambrose Victoria, conform art. 517 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun
transformarea funcției publice de execuție vacante din cadrul compartimentului financiarcontabil din referent, clasa III, gradul profesional superior în inspector, clasa I, gradul
profesional debutant, motivat de faptul că pentru ocuparea gradului profesional debutant nu este
necesară o anumită vechime în specialitatea studiilor și astfel se mărește aria de selecție în ceea ce
privește posibilii candidați pentru ocuparea funcției publice respective.
Astfel, structura aparatului de specialitate al primarului comunei Frumușița, județul Galați
va fi reorganizată astfel:
 Demnitari: primar, viceprimar.
 Secretar general al comunei: 1 post existent și ocupat, funcție publică de conducere
specifică.
 Compartiment financiar-contabil:
- 5 posturi existente, funcții publice de execuție, din care:
- 3 posturi ocupate;
- 1 post vacant,

- 1 post vacant, propus spre a fi transformat din referent, clasă III, gradul
profesional superior în inspector, clasă I, gradul profesional debutant.

 Compartiment achiziții publice: 1 post existent și ocupat, funcție publică de execuție.
 Compartiment asistență socială/stare civilă:
- 31 posturi existente din care:
- 2 posturi, funcții publice de execuție:
- 1 post ocupat;
- 1 post temporar vacant;
- 1 post ocupat, funcție contractuală de execuție, referent II;
- 1 post ocupat, funcție contractuală de execuție, mediator sanitar;
- 1 post vacant, funcție contractuală de execuție, expert local pentru romi;
- 1 post vacant, funcție contractuală de execuție, asistent medical comunitar;
- 25 posturi, funcții contractuale de execuție, asistenți personali ai persoanelor cu
handicap grav, din care:
- 20 posturi ocupate;
- 5 posturi vacante.
 Compartiment registru agricol/fond funciar:
- 4 posturi existente, funcții publice de execuție, din care:
- 3 posturi ocupate;
- 1 post temporar vacant.
 Compartiment registratură, comunicare și relații cu publicul:
- 1 post existent și ocupat, funcție publică de execuție.
 Compartiment resurse umane:
- 1 post existent și ocupat, funcție publică de execuție.
 Compartiment juridic
- 1 post existent și vacant, funcție publică de execuție, consilier juridic, propus spre a fi
transformat gradul profesional din debutant în superior.
 Compartiment cultură:

- 1 post existent și ocupat, funcție contractuală de execuție, bibliotecar.
 Serviciul voluntar pentru situații de urgență:

- 1 post existent și vacant, funcție contractuală de execuție, șef SVSU.
 Serviciul de pază comunală:
- 5 posturi existente, funcții contractuale de execuție, din care:
- 4 posturi ocupate;
- 1 post vacant.
 Compartiment administrativ:
- 2 posturi existente și ocupate, funcții contractuale de execuție, guard și șofer.
 Șofer microbuz școlar:
- 1 post existent și ocupat, funcție contractuală de execuție;
În baza celor menționate anterior, consider că proiectul de hotărâre privind modificarea
organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Frumușița,
județul Galați îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării consiliului local al
comunei Frumușița.

INSPECTOR RESURSE UMANE,
Ropotan George-Lucian

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUȘIȚA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind: modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Frumușița, județul Galați.

Inițiator: Stoica Paraschiv, primar al comunei Frumușița, județul Galați.
Data depunerii: ....

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUȘIȚA, JUDEȚUL GALAȚI, întrunit în
sedința ............ din data de .........., la care participă un număr de ........, din totalul de 15 consilieri
locali în funcție, adoptă prezenta hotărâre cu un număr de ....... voturi „pentru”, ....... voturi
„împotrivă” și ....... „abțineri”.
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al inițiatorului, dl Stoica Paraschiv – primar, înregistrat la nr.
1847/30.03.2021;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resurse umane, înregistrat la nr.
103/31.03.2021;
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale consiliului local al comunei Frumușița;
- Prevederile art. 407, art. 409 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.C.L. nr. 64/30.12.2020 privind modificarea organigramei și a statului de
funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Frumușița, precum și a statului
de funcții pentru serviciile publice din subordinea consiliului local al comunei Frumușița,
județul Galați;
- Prevederile Anexei nr. 5 pct. II, lit. A, subpct. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 438 alin. (5) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 1 și art. 4 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei
de consilier juridic;
- Prevederile dispoziției nr. 89/01.02.2021 privind încetarea de drept a raportului de serviciu
al doamnei Ambrose Victoria.
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 129 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROIECT DE HOTĂRÂRE
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei unității administrativ-teritoriale comuna
Frumușița, județul Galați, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din
aceasta.
Art. 2. Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
comunei Frumușița, județul Galați, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, parte
integrantă din aceasta.
Art. 3. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Frumuşiţa, prin compartimentul responsabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Galați,
compartimentului de resurse umane şi primarului comunei Frumuşiţa, şi va fi adusă la
cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei Frumușița.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
.........
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

