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HOTĂRÂREA nr. 14/28.07.2016
privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei comunei Roscani

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile:
a) art.36 alin.(1),alin.(3), lit.”b” şi alin.(6) lit.”a” Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
b) Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat;
d) Ordonanţei Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
e) Hotărârii Consiliului Local al comunei Roscani nr. 09 din 29.06.2016, privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii;
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Roscani, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat
sub nr. 226/30.06.2016;
b) raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr.
228/30.06.2016;
c) rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 ale Consiliului Local al comunei Roscani;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI
Art.1 – Aprobă actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Primăriei
comunei Roscani, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Incepând cu data aprobării prezentei, prevederile Hotararii nr. 14/14.05.2014
referitoare la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei comunei Roscani, precum şi
orice alte prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3. - Secretarul comunei ROSCANI comunică prezenta hotărâre instituţiei Prefectului
Judetului Iasi, Primarului comunei Roscani, compartimentului din cadrul U.A.T.-ului comunei
Roscani şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local; Hutu Vasile
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETA; Petcu Mihaela
Nr. 14
Adoptată în şedinţa din data de 28.07.2016
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri în funcţie
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Nr.227/30.06.2016

Proiect de Hotărâre
privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei comunei Roscani

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile:
a) art.36 alin.(1),alin.(3), lit.”b” şi alin.(6) lit.”a” Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
b) Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat;
d) Ordonanţei Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
e) Hotărârii Consiliului Local al comunei Roscani nr. 09 din 29.06.2016, privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii;
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Roscani, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat
sub nr.226/30.06.2016;
b) raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr.
228/30.06.2016;
c) rapoartele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 ale Consiliului Local al comunei Roscani;
HOTARASTE
Art.1 – Aprobă actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei comunei
Roscani, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Incepând cu data aprobării prezentei, prevederile Hotararii nr. 14/14.05.2014
referitoare la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei comunei Roscani, precum şi
orice alte prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3. - Secretarul comunei ROSCANI comunică prezenta hotărâre instituţiei Prefectului
Judetului Iasi, Primarului comunei Roscani, compartimentului din cadrul U.A.T.-ului comunei
Roscani şi persoanelor interesate.
Initiator,
Primar, Gheorghiu Ginovel

Nr.228/30.06.2016
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
a Primăriei comunei Roscani
Prin proiectul de hotărâre se propune actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Primăriei comunei Roscani, ca urmare a modificărilor survenite în structura compartimentelor
funcţionale a funcţiilor publice şi a funcţiilor contractuale din cadrul instituţiei, precum şi a
modificărilor legislative survenite de la data aprobării regulamentului anterior.
Numărul posturi la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum şi al
instituţiilor/serviciilor publice a fost stabilit astfel:
Numărul de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului este de un TOTAL = 17
posturi.
Acest număr nu cuprinde, conform Legii, posturile din învăţământ şi cele din serviciile de
asigurări şi asistenţă socială (însoţitori ai persoanelor cu handicap grav).
Structura organizatorică actuală, respectiv funcţiile publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului a fost aprobată de ANFP cu avizul nr. Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi de către Consiliul Local al comunei Roscani prin Hotărârea nr.9/29.06.2016.
Regulamentul de organizare şi funcţionare reprezintă o normă a managementului, care are ca
obiectiv stabilirea şi documentarea principalelor norme interne, structura organizatorică a instituţiei
(organigrama, serviciile, compartimentele, posturile,), obiectivele fiecărei structuri, atribuţiile acestora
şi actele normative corespunzătoare.
Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre îl constituie în principal:
- dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind Statulul funcţionarilor publici, Legii nr.53/2003
privind Codul muncii, Ordonanţei Guvernului nr.63/2010, art.36, alin.(2), lit.”a”, alin.(3),
lit.„b”, alin.(6) lit.”a”, precum şi ale art.45 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, acte normative republicate, cu modificările şi completările ulterioare.
Concluzii:
- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Primăriei comunei Roscani îndeplineşte cerinţele de legalitate şi poate fi înaintat spre
aprobare Consiliului local.
Responsabil cu Resursele Umane
SECRETAR,
MIHAELA Petcu

Nr. 226/30.06.2016
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Primăriei comunei Roscani

Având în vedere prevederile actualizarii aduse actelor normative ce reglemenetează activitatea
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi faptul că în aparatul de specialitate al primarului
au survenit modificări privind organigrama, statul de funcţii şi atribuţiile personalului, se impune
realizarea şi aprobarea actualizarii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Primăriei comunei
Roscani.
Pentru atingerea obiectivelor de performanţă ale aparatului de specialitate al primarului şi a
serviciilor publice de interes local, este necesar ca atribuţiile şi sarcinile compartimentelor să fie în
mod raţional repartizate pe posturi, avându-se în vedere volumul de muncă corespunzător realizării
atribuţiilor fiecărui compartiment, fapt pentru care se impune modificarea regulamentului de
organizare şi funcţionare al instituţiei.
Pe baza acestor considerente precum şi a prevederilor art.36 alin.2 litera a coroborat cu alin.3
litera b şi alin.6 litera a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun
aprobării Consiliului local.

Primar,
GINOVEL Gheorghiu

ROMÂNIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI

Comisia de specialitate nr. 1 pentru activitati economico-financiare, munca si protectie sociala,
juridica , disciplina si administrarea domeniului public si privat al comunei Roscani,
Nr. _____/________2016

RAPORT
Comisia nr.1 - pentru activitati economico-financiare, munca si protectie sociala, juridica ,
disciplina si administrarea domeniului public si privat al comunei Roscani,
Analizând proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Primăriei comunei Roscani precum şi Raportul compartimentului de resort;
Având în vedere prevederile:
art.36 alin.(1), alin.(3), lit.”b” şi alin.(6) lit.”a” Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat;
Ordonanţei Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,
Hotărârii Consiliului Local al comunei Roscani nr. 9/29.06.2016, privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii;
În temeiul art. 44, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
AVIZEAZĂ FAVORABIL
Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului
local.
PRESEDINTE

SECRETAR

Surugiu Mihai

Turcuman Andrei

MEMBRI:
Voinescu Elena Bogdana _______
Lamban Vasile ,____________
Agape Dan _________

ROMÂNIA
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Comisia nr.2 – Comisia pentru activitati social-culturale, culte, învăţământ, sanatate si familie,
protectia copilului, tineret si sport

Nr. ____/______2016

RAPORT
Comisia nr.2 – Comisia pentru activitati social-culturale, culte, învăţământ, sanatate si familie,
protectia copilului, tineret si sport,

Analizând proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Primăriei comunei Roscani precum şi Raportul compartimentului de resort;
Având în vedere prevederile:
art.36 alin.(1), alin.(3), lit.”b” şi alin.(6) lit.”a” Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr.
53/2003 - Codul muncii, republicat;
Ordonanţei Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,
Hotărârii Consiliului Local al comunei Roscani nr. 9/29.06.2016, privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii;
În temeiul art. 44, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
AVIZEAZĂ FAVORABIL
Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului
local.
PRESEDINTE

SECRETAR

Voinescu Bogdana

Mihai Aurica

MEMBRI
Turcuman Andrei____________
Hutu Vasile__________
Racovita Laurentiu Constantin________

ROMÂNIA
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Comisia nr.3 – Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului si urbanism, protecţia mediului
si turism,

Nr. _____/_______2016

RAPORT
Comisia nr.3 – Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului si urbanism, protecţia mediului
si turism,

Analizând proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Primăriei comunei Roscani precum şi Raportul compartimentului de resort;
Având în vedere prevederile:
art.36 alin.(1), alin.(3), lit.”b” şi alin.(6) lit.”a” Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat;
Ordonanţei Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,
Hotărârii Consiliului Local al comunei Roscani 9/29.06.2016, privind aprobarea organigramei
şi a statului de funcţii;
În temeiul art. 44, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
AVIZEAZĂ FAVORABIL
Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului
local.
PRESEDINTE

SECRETAR

Aprofirei Dumitru

Huțu Mihai

MEMBRI:
Andronic Vasile ___________
Lamban Vasile ___________
Racovita Laurentiu Constantin ___________

