ROMÂNIA
JUDE!UL BUZ"U
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI
HOT"RÂRE
privind aprobarea modific#rii nivelului unor posturi din $tatul de func%ii pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Smeeni, jude%ul Buz#u
Consiliul Local al Comunei Smeeni, jude!ul Buz"u
- expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl Nicu N"stase , înregistrat" la
nr.7354 din 16 decembrie 2011,
- referatul de specialitate al secretarului comunei Iancu Viorica, prin care propune
modificarea statului de func!ii pentru aparatul de specialitate al primarului , înregistrat
la nr. 7355 din 16 decembrie 2011.
- raportul final al examenului de promovare in clasa înregistrat sub nr. 7206/07.12.2011
prin care un func!ionar public a fost admis.
- prevederile Hot"rârii Consiliului Local Smeeni nr.27/2010 privind aprobarea statului
de func!ii si organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Smeeni,
modificata conform Hot"râri de Consiliu Local nr.16/27.04.2011
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Smeeni, înregistrat la nr.
7483din 27 decembrie 2011
- prevederile avizului favorabil nr.491145/2010 al ANFP –Bucure#ti pentru func!iile
publice din aparatul de specialitate al Consiliului Local Smeeni stabilite prin Hot"rârea
Consiliului Local Smeeni nr.27 /2010
- având in vedere tabelul de transformare a postului ca urmare a promov"rii in clasa a
unui func!ionar public,
- prevederile art.68, alin.2 din Legea nr.188/1999 privind Statutul func!ionarilor
publici,republicat", cu modific"rile #i complet"rile ulterioare
- prevederile Titlului III , Capitolul IV , Sec!iunea a-5-a din Hot"rârea Guvernului
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
func!ionarilor publici, cu modific"rile si complet"rile ulterioare
- prevederile Ordinului Pre#edintelui Agen!iei Na!ionale a Func!ionarilor Publici
nr.1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desf"#urarea
examenului de promovare in clasa a func!ionarilor publici.
- prevederile art.26 alin.(4) si alin.(5) din Legea – cadru nr.284/2011 privind salarizarea
unitara a personalului pl"tit din fonduri publice;
- prevederile Hot"rârii de Guvern nr.286/2011pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunz"tor func!iilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
pl"tit din fonduri publice
În temeiul prevederilor art.36 , alin.2, lit. a, alin.3 , lit. b, art.45 si art.115 alin.1,
lit. b din Legea nr.215/2001 privind administra!ia public" local", republicat", cu
modific"rile si complet"rile ulterioare.
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HOT"R"&TE
Art.1 Se aproba statul de func!ii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Smeeni prev"zut in Anexa nr.1 , cu urm"toarele modific"ri :
• modificarea rezultata din transformarea postului ca urmare a promov"rii in clasa
a unui func!ionar public care a absolvit studii superioare in domeniul in care î#i
desf"#oar" activitatea sau care sunt utile in desf"#urarea activit"!ii, potrivit
tabelului de transformare, anexa nr.2 la prezenta hot"râre.
• modificarea nivelului unor posturi de natura contractuala , prev"zute in anexa
nr.3 , ca urmare a îndeplinirii condi!iilor de promovare in grad profesional
superior , respectiv treapta profesionala superioara.
Art.2 Secretarul comunei , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hot"râri si
va în#tiin!a Agen!ia Na!ional" a Func!ionarilor Publici cu privire la modific"rile
intervenite in structura func!iilor publice din cadrul aparatului de specialitate , ca
urmare a promov"rii in clasa a unui func!ionar public , in termen de 10 zile lucr"toare
de la adoptarea prezentei hot"râri.
Art.3 Anexele nr.1. nr.2 si nr.3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4 Secretarul comunei va face publica si va asigura comuicarea prezentei
hot"râri autorit"!ilor #i persoanelor interesate.
PRE EDINTE DE EDIN
Consilier local
TUDOSE ANGELA

,

CONTRASEMNEAZ ,
Secretar,
Raimonda Viorica Iancu

Nr. 44 , Smeeni - Buz#u, 27 decembrie 2011 ;
!Hot"rârea a fost adoptat" cu voturi 11 „pentru” 0 „împotriv"” , 0„ab!ineri” din totalul de 15

consilieri locali în func!ie, din care prezen!i 11 ;
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ROMÂNIA
Jude!ul Buz"u
Prim"ria comunei Smeeni
Nr .7372 din 16.12.2011

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind modificarea statului de func%ii pentru aparatul de specialitate al
primarului ca urmare a promov#rii in clasa a unui func%ionar public care a
absolvit studii superioare in domeniul in care î$i desf#$oar# activitatea sau care
sunt utile in desf#$urarea activit#%ii
Prin Hot"rârea Consiliului Local Smeeni nr.27/2010 s-au aprobat func!iile
publice, organigrama si statul de func!ii pentru aparatul de specialitate al Primarului
comunei Smeeni, jude!ul Buz"u, pentru care s-a ob!inut ulterior avizul favorabil nr.
491145/2010 al Agen!iei Na!ionale a Func!ionarilor Publici.
Prin Dispozi!ia primarului comunei Smeeni nr.526/2011 s-a aprobat organizarea
in data de 07.12.2011 , a examenului in vederea promov"rii in clasa a unui func!ionar
public din aparatul de specialitate care a absolvit o forma de înv"!"mânt superior in
specialitatea in care î#i desf"#oar" activitatea sau care sunt utile in desf"#urarea
activit"!ii.
Examenul s-a desf"#urat in conformitate cu prevederile Titlului III , Capitolul IV
, Sec!iunea a 5-a din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si
dezvoltarea carierei func!ionarilor publici, cu modific"rile si complet"rile ulterioare si
ale Ordinului Pre#edintelui Agen!iei Na!ionale a Func!ionarilor Publici nr.1932/2009
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desf"#urarea examenului de
promovare in clas" a func!ionarilor publici.
La finalizarea examenului s-a încheiat raportul final prin care un func!ionar
public a fost declarat admis.
In conformitate cu prevederile art.68 ,alin.2 din Legea nr.188/1999, republicata,
privind Statutul func!ionarilor publici, cu modific"rile si complet"rile ulterioare,
promovarea in clasa se face prin transformarea postului ocupat de func!ionarul public ca
urmare a promov"rii examenului.
Fata de cele prezentate , propun modificarea statului de func!ii pentru aparatul de
specialitate al primarului , prin transformarea postului de!inut de func!ionarul public
care a fost declarat admis la examenul organizat in data 26.09.2011 in vederea
promov"rii in clasa , conform tabelului de transformare al"turat.
Secretar,
Raimonda Viorica Iancu

PRIMARIA COMUNEI SMEENI

Anexa nr.1
Treapta/Grad
profesional$

Nivelul
studiilor

înalt func!ionar
de conducere ** de execu!ie
public

Nivelul
studiilor

Func!ia public$
FUNC"IE DE
DEMNITATE PUBLIC#

Gradul
profesional

STRUCTURA

Clasa

STATUL DE FUNC"II AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SMEENI
Nr.
crt.

consilier

I

S

inspector de
specialitate

I

S

Func!ia contractual$
de
de execu!ie
conducere

1 DEMNITARI
Nastase Nicu
Draghici Gheorghe Mihai
2 SECRETAR
IANCU VIORICA RAIMONDA
3 Compartiment buget- contabilitate
PREDESCU OLGA
STANCIULESCU FLORIN

primar
viceprimar
secretar
referent

III superior

M

consilier

I

asistent

S

referent

III asistent

M

referent

III superior

M

4 Compartiment resurse umane -salarizare
VACANT
5 Compartiment impozite si taxe locale
MATEI MARIANA CLAUDIA
STOIAN REMUS

referent

III superior

M

VASILE ALINA
6 Compartiment urbanism si cadastru
BACEANU MARIA
7 Compartiment registru agricol
NEAGU NICOLAE

referent

III asistent

M

referent

III superior

M

referent

III superior

M

VACANT
8 Compartiment asistenta sociala

referent

III superior

M

consilier

I

asistent

S

consilier

I

asistent

S

VACANT
9 Compartiment stare civila
DUMITRASCU AMALIA ELENA
10 Compartiment secretariat si arhiva
DANTIS LAURA
11 Compartiment situatii de urgenta si pompieri
TEODORESCU SILVIU
DRAGOMAN DOREL

pompier

M

12

AVRAM DOREL

pompier

M

BOLAGHE ALEXANDRU

pompier

M

Compartiment administrativ ,gospodarie,
intretinere-reparatii
NASTASE VALERIU

muncitor
calificat

I

M

GHITA STEFAN

muncitor
calificat

I

M

ENACHE ALEXANDRU

muncitor
calificat

I

M

MOLDOVEANU CONSTANTIN

muncitor
calificat

II

M

sofer

I

M

STOIAN GHEORGHE
VACANT

paznic

M

NICULESCU ION

paznic

M

DRAGOMIR ALINA

guard

G

VACANT

guard

G

MOGOS NICOLAE
MIHAI VICTOR
VACANT
SIMION NICOLAE
RADU DUMITRU TITEL
VACANT

muncitor
necalificat

I

M

I

G

II

M/G

muncitor
calificat

II

M

sofer

II

M

muncitor
necalificat
muncitor
calificat

casier

M/G

13 Compartiment cultura
NASTASE DOINA

bibliotecar

Compartiment asigurari si asistenta
14
sociala - art.III alin.2 OUG 63/2010
ALEXANDRU DORINA

asistent
personal

CRISTEA MARIANA

asistent
personal

CRISTESCU MARIANA

asistent
personal

DAVIDOIU MIRELA
DRAGANESCU DUMITRA

asistent
personal
asistent
personal

IA

M

asistent
personal
asistent
personal
asistent
personal
asistent
personal
asistent
personal
asistent
personal

MIHAI PETRUTA
MOCANU ADRIANA
PAVEL CRISTINA
RADU MARIANA CRISTINA
SAVA GHEORGHE
STOIAN NELUTA

asistent
personal
asistent
personal

TEODORESCU ANA
TURLOI MARIA
NR. TOTAL FUNC!II PUBLICE
NR. TOTAL FUNC!II PUBLICE DE CONDUCERE
NR. TOTAL FUNC!II PUBLICE DE EXECU!IE
NR. TOTAL FUNC!II CONTRACTUALE DE CONDUCERE
NR. TOTAL FUNC!II CONTRACTUALE DE EXECU!IE
NR. TOTAL FUNCTII DEMNITATE PUBLICA
NR. TOTAL FUNCTII IN INSTITUTIE

12
1
11
0

21
2
35

PRIMAR
Nicu Nastase

