
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 41  

pentru aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Răducăneni şi a structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 30 

august 2017; 

 Având în vedere: 

- Adresa cu nr. 5601/2017 a Instituției Prefectului Județului Iași privind numărul maxim de posturi la nivelul U.A.T. 

Comuna Răducăneni; 

- Avizul favorabil cu nr. 3964604/2017 al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date 

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidență a Persoanelor Răducăneni; 

- Avizul favorabil cu nr. 35549/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru funcțiile publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni și din cadrul serviciilor publice fără 

personalitate juridică din subordine; 

- Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 5502/RG/2017 al primarului comunei; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 5954/RG/2017 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 5881/RG/2017; 

 În conformitate cu prevederile:  

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. XVI alin. 2, lit. a) din Legea nr. 161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- art. 11, alin. (2) și art. 28, alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice;   

- Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare 

de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului 

de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi 

managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. b), precum și ale alin. (2), lit. d) și alin. (6), lit. a), pct. 7 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, 

prevăzut în Anexa nr. 1. 

Art. 2 – Se aprobă statul de funcţii al structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni, prevăzut în Anexa nr. 2. 

Art. 3 – Se aprobă organigrama prevăzută în Anexa nr. 3. 

Art. 4 – Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.    

      Art. 5 – Primarul  comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta tuturor compartimentelor instituţiei, Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Adoptată astăzi 30 august 2017. 

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                        Consilier local,                                            

 

                     CAȘCAVAL ȘTEFAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                              Contrasemnează  

                                                                                                                                                                             Secretar comună 

                                                                                                                                                                             Bumbaru Cătălin  

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi „pentru”,  la ședință participând 14 dintre cei 15 consilieri locali ai Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni.      


