PRIMARIA COMU EI DRAGOS-VODA- JUDETUL CALARASI
R. 1960/09.07.2013

OTA DE FU DAME TARE
privind propuneri pentru aprobarea organigramei si statului functii pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Dragos-Voda si a instututiilor subordonate Consiliului
local
Potrivit prevederilor Ordonanţa de Urgenta 77 din 26 iunie 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, in care acestea trebuie sa se încadreze , dar si avand in
vedere programarea facuta de ANFP Bucuresti afista pe pagina de internet pentru avizarea
structurii oragnizatorice .
Numărul maxim al posturilor pentru fiecare unitate administraţiv-ieritoriala se stabileşte in baza
unei formule prevăzute la punctul 1 din anexa la O.U.O. Nr. 63 / 2010 si anexa nr. 1 la OUGR nr.
77/2013.
Aceasta formula are ca temei numărul locuitorilor din unitatea administraţiv-teritortala la data
de 31 Decembrie a anului 2012, care pentru comuna Dragos-Voda este de 2926. Conform tabelului
Nr. 2 din anexa si numărul mediu al posturilor aplicabil unităţilor administrativ-teritoriale potrivit
tabelului Nr. 1.1 din aceeaşi anexa. Pentru comuna noastra nr.total este de 22 de posturi.
De asemenea, la stabilirea numărului maxim al posturilor se mai iau in calcul si următoarele
elemente:
-valoarea proiectelor contractate si aflate in implementare din fonduri externe nerambursabile pre/
post aderare, precum si perioadele de implementare ale acestora care la nivelul comunei DragosVoda este 0,
-posturile salarizate din capitolele de cheltuieli bugetare prevăzute de art. III, alin.2, din OUG Nr,
63/ 2010, este de 11 , din care 7 posturi ocupate la Centru de zi pentru primire copii scolari si
prescolari.".
-posturile aferente serviciilor publice locale de politie comunitara si evidenta persoanelor. La nivel
local nu avem înfiinţate aceste categorii de servicii.
AVÂND IN VEDERE - aceste aspecte, Prefectul judeţului CĂLĂRAŞI, in conformitate cu
dispoziţiile art. V din OUG nr. 63 / 2010, prin adresa Nr.9719/28.12.2013 potrivit punctului 1 din
aceasta anexa a COMUNICAT Primarului comunei Dragos-Voda, judetul CĂLĂRAŞI,
NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI, pentru aparatul de specialitate ai acestuia,pentru anul
2013.Numărul maxim de posturi comunicat este 22.
Conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Dragos-Voda – nr . 30 /28.05.2013 a aprobat
Structura organizatorice si Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei
Dragos-Voda, judeţul CĂLĂRAŞI, in anul 2013, autoritatea deliberativa la propunerea autorităţii
executive a stabilit un număr de 33 ,din care 11 posturi la asistenta sociala,respectiv Centrul de zi
pentru primire copii scolari si prescolari. In baza OUG Nr. 63 / 2010 structura organizatorica a
aparatului de specialitate ai Primarului comunei Dragos-Voda, trebuie sa se limiteze strict la un
număr de 22 de posturi in care sunt incluse funcţiile de Primar, Viceprimar si Secretar. Raportând
structura organizatorica aprobata prin H.C.L. Nr. 30/28.05.2013 se constata ca noua structura
propusa poate fi redusa cu doua posturi ,posturi din aparatul de specialitate al primarulu,fata de
structura anterioara, respectiv 31 la 01.08.2013, fata de 33 posturi la 01.06.2013, din care 11 sunt
platite din capitolul asistenta sociala ,posturi exceptate de la aplicarea O.U.G.R. nr. 63/2010( Nr.
maxim posturi).
Posturile propuse a fi desfiintate nu afectează desfasurarea activitatii si nici procesul
administrativ , in prezent acesta fiind in număr de 8 functionari publici , 8 functionari contractuali
,din care un post este de consilier personal al primarului , se desfiinteaza doua posturi de

functionari publici , care din anul 2011 sun vacante.
In mod expres noua structura organizatorica trebuie sa se încadreze in numărul maxim de
posturi comunicat de Prefectul judeţului CĂLĂRAŞI in conformitate cu prevederile OUG Nr. 63 /
2010, acesta fiind de 22 de posturi .
In acest sens, in calitate de autoritate executiva, propun următoarea structura
organizatorica pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Dragos-Voda , in
aplicarea prevederilor OUG r. 77 /2013 ,astfel:
1 .Funcţii de demnitate publica - doua posturi-Primar si Viceprimar-ocupate;
2.Functii publice de conducere- un post- Secretar U.A.T.-ocupat;
3.Compartiment Registru Agricol- doua posturi- funcţionari publici de executie -ocupate;
4.Serviciul public de asistenta sociala, după cum urmează;
a)Compartiment Asistenta si Protecţie Sociala- un post de execuţie, post OCUPAT ;
b) Centrul de zi pentru primire copii scolari si prescolari Dragos-Voda , in subordinea
Consiliului local,11 posturi , din care 4 sunt vacante. Posturi exceptate de la aplicarea
prevederilor O.U.G.R. nr. 63/2010 si OUGR nr. 77/2013
5.Compartimentul Buget-finante-contabilitate –un post de functionar public-ocupat .Au fost
doua din care unul il propun a fi desfiintat.
6- Compartimentul de impozite si taxe – 3 posturi – unul este ocupat, unul este suspendat
temporar-post unic ce se incadreaza in prevederile art.1 alin (2) litera ,,b,, din OUG nr.
77/2013 avand atributii de agent fiscal si executare silita , atributii ce nu se regasesc si la alte
posturi ocupate , iar unul propus pentru a fi desfiintat- ;
7.Comartiment cultura- un post-personal contractual de execuţie-bibliotecar,ocupat;
8.Compartiment urbanism, situatii de urgenta , un post ocupat
9. Compartimentul stare civila ,un post de functionar public , ocupat
10.Compartiment administrativ si cabinetul primarului- 7 posturi ,ocupate.
11. Compartumentul Management proiecte si integrare europeana –un post vacant , post unic ce se
incadreaza in prevederile art. 1 alin.(2) litera ,,b,, atributii ce nu se rgasesc si la alte posturi.
Nr. Categoria Funcţiilor
crt.

NUMĂR POSTURI
TOTAL
OCUPATE

VACANTE

1
2
3

2
10
8
20

2
2

Functii de demnitate publica
Funcţii publice generale
Funcţii personal contractual
Total funcţii operaţionalepropuse

2
8
8
18

Noua structura organizatorica, in limita numărului medie de 20 posturi este fiabila si ajuta
funcţionarea tuturor compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului Primarului. Aceasta
funcţionare este asigurata cu un nivel mediu de personal.
Prin aplicarea prevederilor OUG Nr. 77/2013, la nivelul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Dragos-Voda, judeţul CĂLĂRAŞI, se observa faptul ca s-au operat reduceri
de personal din categoria funcţionarilor publici , popunand reducerea cu doua posturi, incadrandune in nivelul mediu de 20 de posturi stabilite de legiuitor prin OUG nr. 77/2013.
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