
               ROMÂNIA
         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI

H O T Ă R Â R E
privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie  din cadrul aparatului

de specialitate al Primarului comunei Moldoveni

Consiliul Local al comunei Moldoveni , judeţul Ialomiţa, 

Având în vedere:
-  expunerea de motive nr. 119 din 19.01.2017 a Primarului comunei Moldoveni ;
-  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  16/25.08.2016  privind  aprobarea  statului  de  funcţii  pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Moldoveni, jud. Ialomiţa

Examinând:
-    raportul secretarului comunei Moldoveni , jud. Ialomiţa nr. 04 / 19.01.2017; 
-  avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de
disciplină , nr. 06 din 27.01.2017;

În  conformitate  cu  prevederile  art.107  alin.(2)  din  Legea  nr.188/1999  privind  statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit. a) şi alin.(3), lit. b), respectiv art. 45, alin. (1)
din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice   locale,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, grad
profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Moldoveni, jud.
Ialomiţa,  Compartiment Taxe şi Impozite Locale , în funcţia publică de execuţie de referent, clasa
III, grad profesional asistent.
 
Art.2 Se aprobă statul de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei
Moldoveni , Ialomiţa ,  reprezentând anexa I la prezentul proiect de hotărâre , în conformitate cu
art. 1 din cuprinsul prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul  comunei  Moldoveni  ,  jud.  Ialomiţa  va   asigura  ducerea  la  îndeplinire  a
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4.    Prezenta  hotǎrâre  va  fi  comunicatǎ  Agenţiei  Naţionale  a  Funcţionarilor  Publici  şi
Instituţiei Prefectului jud. Ialomiţa , prin grija secretarului comunei Moldoveni, jud. Ialomiţa.

    PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                            SECRETAR,
            MARIN GHEORGHE                               MIHAI ELENA GEORGIANA

 Nr. 02
Adoptată la Moldoveni 
Astăzi, 30.12.2017                                                                            



          JUDEŢUL IALOMIŢA
       PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENI

- PRIMAR- 

                                                                                                                Nr.   119  din 19.01.2017
     

 
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante de
execuţie  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Moldoveni

 
     

      Prin  proiectul  de  hotărâre  supus  dezbaterii  Consiliului  Local  Moldoveni   se  propune
transformarea unei  posturi vacante de execuţie  funcţii publice vacante de execuţie  din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Moldoveni. 
     Potrivit prevederilor art.107 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,  în ceea ce priveşte transformarea unei funcţii  publice vacante într-o
funcţie  publică  cu  o  altă  denumire  sau  într-o  funcţie  publică  de  nivel  inferior  ori  superior,
autorităţile publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau
instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate.
      Prin urmare, se transformă funcţia publică de execuţie vacantă prevăzută la poz. 6 din Statul
de funcţii, respectiv funcţia de referent,  clasa III, grad profesional superior din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Moldoveni, jud. Ialomiţa,  Compartiment Taxe şi Impozite
Locale , în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional asistent.
    Această transformare o solicităm deoarece , după încetarea raportului de serviciu al dnei Dobre
Tatiana,  ca urmare a întrunirii cumulative a condiţiilor de pensionare , postul care a rămas vacant
în urma promovării  în grad profesional superior ,  respectiv ,  până la referent,   clasa III,  grad
profesional superior a acesteia  ,  se doreşte a fi scos la concurs pentru recrutarea unei persoane
care să aibă atribuţii de casier, persoană necesară pentru buna funcţionare a instituţiei în relaţia cu
contribuabilii,  iar condiţiile de vechime impuse de lege pentru ocuparea funcţiei publice , grad
profesional superior,  repezintă un impediment în recrutarea acesteia, respectiv ar fi obligatoriu a
se solicita de la candidaţii pentru această funcţie minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor ,
funcţie pentru a cărei ocupare se solicită studii medii de specialitate iar vechimea îndelungată în
specialitate  nu constituie o condiţie  obligatorie  în exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor pe
care funcţia le implică. 

      Având în  vedere  cele  sus-menţionate,  propun Consiliului  Local  Moldoveni   adoptarea
hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.

 
PRIMAR,

Dumitru Victor –Alexandru 



          JUDEŢUL IALOMIŢA
       PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENI

- SECRETAR - 

                                                                                            Nr. 04  din 19.01.2017   

R A P O R T
la proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante de

execuţie  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Moldoveni

     Obiectul  proiectului de hotărâre este acela de transformare unei funcţii publice
vacante de execuţie  din cadrul aparatului  de specialitate  al Primarului  comunei
Moldoveni.  
    Propunerea de transformare a postului a fost făcută în conformitate cu prevederile
art. 107 alin.(2) din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare precum şi cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. a) şi alin.(3), lit. b) din Legea
nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare. 
    Funcţia vacantă ce urmează a se transforma este funcţia publică de execuţie
vacantă  prevăzută  la  poz.  06 din statul  de funcţii,  respectiv  funcţia  de  referent,
clasa  III,  grad  profesional  superior  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
Primarului  comunei  Moldoveni,  jud.  Ialomiţa,   Compartiment  Taxe  şi  Impozite
Locale  ,  în  funcţia  publică  de  execuţie  de  referent,  clasa  III,  grad  profesional
asistent.

Prin urmare, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate

și oportunitate cerute de lege  și propun adoptarea acestuia în forma  și conținutul

prezentat Consiliului Local.

SECRETAR , 
MIHAI ELENA GEORGIANA 



                                                                                                                                                                   

               ROMÂNIA
         JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENI

- PRIMAR- 

 PROIECT  DE HOTĂRÂRE
privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie  din cadrul aparatului

de specialitate al Primarului comunei Moldoveni

Primarul comunei Moldoveni , judeţul Ialomiţa, 

Având în vedere:
-   Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  16/25.08.2016 privind  aprobarea  statului  de  funcţii  pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Moldoveni, jud. Ialomiţa
-    raportul secretarului comunei Moldoveni , jud. Ialomiţa nr. 04 / 19.01.2017; 

În conformitate cu : 
- prevederile art.107 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.  a) şi alin.(3), lit.  b), respectiv art. 45, alin. (6) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice  locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se propune aprobarea transformării funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa
III,  grad  profesional  superior  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  comunei
Moldoveni, jud. Ialomiţa,  Compartiment Taxe şi Impozite Locale , în funcţia publică de execuţie
de referent, clasa III, grad profesional asistent.
 
Art.2 Se propune aprobarea statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al primarului
comunei  Moldoveni  ,  Ialomiţa  ,   reprezentând  anexa  I  la  prezentul  proiect  de  hotărâre  ,  în
conformitate cu art. 1 din cuprinsul prezentului proiect de hotărâre. 

Art.3. Secretarul  comunei  Moldoveni  ,  jud.  Ialomiţa  va   asigura  ducerea  la  îndeplinire  a
prevederilor hotărârii ce se va adopta. 

Art.4.   Hotǎrârea ce se va adopta va fi comunicatǎ Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi 
Instituţiei Prefectului jud. Ialomiţa , prin grija secretarului comunei Moldoveni, jud. Ialomiţa.



                                                                INIŢIATOR

PRIMAR ,
DUMITRU VICTOR – ALEXANDRU

Nr. 02
19.01.2017
Emis la Moldoveni 



PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENI                                  Anexa I  la H.C.L  nr.  02  / 30.01.2017    

JUDEŢUL IALOMIŢA

STAT DE FUNCŢII 
pentru aparatul propriu de specialitate al primarului

Nr.
Crt

 Nume, prenume
VACANT / 
temporar 
VACANT

STRUCTURA Funcţia
de

demnitate
publică

Functia publica Clasa Grad prof. Nivel
studii

Functia contract Tr.
prof./grad

Nivel
studii

Obs.

IF
P

De
conducere

De 
execuţie

De
conducere

De 
execuţie

1 Dumitru Victor-
Alexandru

      Demnitar Primar M

2 Marin Gheorghe Demnitar Viceprimar M
3 Mihai Elena

Georgiana
Secretar Secretar I S

4 Iorga Geta Compartiment
financiar-
contabil

Inspector I Superior S

5 VACANT Compartiment
Urbanism şi
Amenajarea
Teritoriului 

Inspector I Asistent S

6 Vacant Compartiment
impozite şi taxe

Referent III Asistent M

7 Iorga Mihaela Compartiment
impozite şi taxe

Referent III Asistent M

8 Stan Eugeniu Compartiment
registru
agricol

Referent III Asistent M

9 Boraciu Nicoleta Compartiment
asistenţă socială

Referent III Superior M

10 Davidoiu Viorel-
Ionel

Compartiment
siuaţii de
urgenţă

Referent III Asistent M

11 Dincă Virgil Compartiment
administrativ Guard - M

12 Antoniu Lenuţa Compartiment
administrativ

Guard - M

13 VACANT Compartiment
administrativ

Muncitor
necalificat

- M

1



 

Intocmit , 
SECRETAR, 
MIHAI ELENA GEORGIANA 

DUMITRU VICTOR -ALEXANDRU
 

14 VACANT Compartiment
administrativ

Muncitor
necalificat

- M

15 Enache Victor Compartiment
administrativ

Muncitor
necalificat

- M

16 Gheorghe Marian Compartiment
administrativ

Muncitor
necalificat

- M

17 Micşă Marian Compartiment
administrativ

SOFER - M ATESTAT 
TRANSPORT 
PERSOANE

18 Dragnea Cristina 
–Elena 

Comartiment
Asistenta

sociala/Asigură
ri

Asistent 
personal
a persoanei cu
handicap

- G

19 Spiridon Ana-
Maria

Comartiment
Asistenta

sociala/Asigură
ri

Asistent 
personal
a persoanei cu
handicap

- G

20 Biteş Alina Comartiment
Asistenta

sociala/Asigură
ri

Asistent 
personal
a persoanei cu
handicap

- S

21 Crosman 
Paraschiva

Comartiment
Asistenta

sociala/Asigură
ri

Asistent 
personal
a persoanei cu
handicap

- M

FUNCŢIA/ NUMĂR DE 
POSTURI

OCUPATE VACANTE TOTAL

NUMĂR TOTAL DE 
DEMNITARI

2 0 2

NUMAR TOTAL DE Î.F.P 0 0 0
NUMAR TOTAL DE 
FUNCTII PUBLICE DE 
CONDUCERE

1 0 1

NUMAR TOTAL DE 
FUNCTII PUBLICE DE 
EXECUŢIE

5 2 7

NUMĂR TOTAL FUNCŢII 
CONTRACTUALE DE 
CONDUCERE**

0 0 0

NUMAR TOTAL DE 
FUNCŢII CONTRACTUALE
DE EXECUŢIE

5 2 7

NUMAR TOTAL DE 
POSTURI DIN CADRUL 
INSTITUŢIEI 

13 4 17

Numar total de posturi potrivit 
art.III alin.(2) din O.U.G 
63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii 273/2006 
privind finantele publice locale ,
precum si pentru stabilirea unor 
masuri financiare, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare***

4 0 4

2



PRIMAR , 

    
DUMITRU VICTOR-ALEXANDRU

** se vor avea in vedere  toate formele legale de angajare
*** se aplică pentru administraţia publică locală

Preşedinte de sedinţă ,
Marin Gheorghe

3


