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H O T Ă R Â R E A   Nr.   47 

Din 27.11.2020 
 
Privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi si a 
serviciilor publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului local al comunei Ivești, 
județul Galați, cu modificarea organigramei și a statului de funcții 
 
Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, județul Galați; 
Nr de înregistrare și data depunerii proiectului: 7473 din 19.11.2020 
 
 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.11.2020; 
 Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.7473 din 19.11.2020; 
 Având în vedere Raportul de specialitate intocmit  de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 
7489 din 20.11.2020; 
 Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei nr.1, pentru agricultură şi activităţi 
economico - financiare; 
 Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei nr. 5, pentru Minorități, Validare, 
Juridică şi de disciplină; 

Având în vedere Avizul nr.29734/2017, emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici; 
 Având în vedere prevederile art.129 alin.(2), lit. “a” și alin.(3) lit.„c”, art.518 din O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 În baza art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Se aprobă reorganizarea activității aparatului de specialitate al primarului 
comunei Iveşti, judeţul Galaţi  după cum urmează: 

 
a) Desființarea Compartimentul Bibliotecă cultură - 1 post vacant bibliotecar (studii 

medii)- funcție contractuală; 
b) Înființarea  Compartimentul Cabinet primar – 1 post referent/consilier primar(studii 

medii)- funcție contractuală. 
c) Desființarea în cadrul Biroului Impozite și taxe - 1 post vacant de inspector I 

debutant (studii superioare)- funcție publică; 



d) Înființarea  în cadrul Compartimentului Salarizare, resurse umane - 1 post de 
inspector clasa I debutant (studii superioare)- funcție publică; 

e) Desființarea în cadrul Compartimentului Urbanism-Cadastru, Amenajarea 
teritoriului, Disciplina în construcții, Investiții, Achiziții publice, Monitorizare contracte 
1 post vacant de referent III asistent (studii medii)- funcție publică; 

f) Înființarea  în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență - 1 post de 
inspector I asistent (studii superioare)- funcție publică (inspector de protecție civilă și 
SSM). 

g) Se stabilește numărul de 21 asistenți personali ai persoanelor cu handicap în 
cadrul Serviciului public de asistență socială, pentru anul 2021. 
 

Art.2.- Se aprobă organigrama pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi și a serviciilor publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului 
local al comunei Ivești, județul Galați, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.3.- Se aprobă statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.4.- Se aprobă statul de funcţii pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor  (S.P.C.L.E.P.), fără personalitate juridică, subordonat Consiliului local al comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.5.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare işi 

încetează aplicabilitatea. 
 
Art.6.- Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la indeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 
 
Art.7.- Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi va comunica prezenta 

hotărâre celor interesaţi. 
 

 
 
 

  PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,   Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL, 
 
  Deleanu Gabriel    Toma Zanfirica  
 
 
 
 
 
 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  15 
Număr voturi înregistrate: Pentru= 13 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri =2 



 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
PRIMAR, 
Nr. 7473 din 19.11.2020 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Iveşti, 
judeţul Galaţi si a serviciilor publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului local al 
comunei Ivești, județul Galați, cu modificarea organigramei și a statului de funcții. 
 
 În conformitate cu prevederile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consilul local aprobă organigrama și statul de 
funcții al aparatului de specialitate al primarului, precum și ale instituțiilor publice din subordinea sa. 

Prin Ordinul nr.197/06.05.2020, Institutia Prefectului – judetul Galati a stabilit pentru anul  
2020, numărul de 47 posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Iveşti. 
 Potrivit Hotărârii nr.46/31.10.2020, aparatul de specialitate al Primarului este structurat pe 
servicii și compartimente care includ un număr de 47 de posturi, din care, la data prezentei, un număr 
de 14 posturi sunt vacante. 
 Propun Consiliului local al comunei Ivești, județul Galați, cu respectarea numărului de posturi, 
astfel cum au fost stabilite potrivit legii : 

- Desființarea Compartimentului Bibliotecă cultură cu 1 post vacant bibliotecar (studii medii)- 
funcție contractuală; 

- Înființarea  Compartimentului Cabinet primar cu 1 post referent/consilier primar(studii medii)- 
funcție contractuală. 

- Desființarea în cadrul Biroului Impozite și taxe a unui post vacant de inspector I debutant 
(studii superioare)- funcție publică; 

- Înființarea  în cadrul Compartimentului Salarizare, resurse umane a unui 1 post de inspector 
clasa I debutant (studii superioare)- funcție publică; 

- Desființarea în cadrul Compartimentului Urbanism-Cadastru, Amenajarea teritoriului, 
Disciplina în construcții, Investiții, Achiziții publice, Monitorizare contracte a unui 1 post vacant de 
referent III asistent (studii medii)- funcție publică; 

- Înființarea  în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a unui 1 post de inspector 
I asistent (studii superioare)- funcție publică (inspector de protecție civilă și SSM). 

- Stabilirea numărului de 21 asistenți personali ai persoanelor cu handicap în cadrul 
Serviciului public de asistență socială, pentru anul 2021. 

Statele de funcții propuse pentru aparatul de specialitate al primarului si ale serviciilor publice fără 
personalitate juridică subordonate Consiliului local al comunei Ivești, județul Galați, sunt prezentate in 
anexele 2 și 3 la proiectul de hotărâre ; 

 
 Consiliul local are competenţa aprobării organigramei si statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al Primarului, în conformitate cu prevederile 129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, la propunerea primarului, în condiţiile legii. 

Având în vedere cele de mai sus, consider oportun ca proiectul de hotărâre să fie supus 
dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, în şedinţa ordinară din luna 
noiembrie 2020.  
        P R I M A R , 
        Gheoca Maricel 



ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
COMUNA IVEŞTI 
PRIMAR, 
Compartimentul Administrator Public 
Nr. 7489 din 20.11.2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
La proiectul de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei 
Iveşti, judeţul Galaţi si a serviciilor publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului 
local al comunei Ivești, județul Galați, cu modificarea organigramei și a statului de funcții. 
 
 Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 
alin.(1) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere reorganizarea aparatului 
de specialitate al primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi si a serviciilor publice fără 
personalitate juridică subordonate Consiliului local al comunei Ivești, județul Galați, cu 
modificarea organigramei și a statului de funcții. 

Inițiatorul proiectului de hotărâre propune modificarea organigramei și a statului de 
funcții, cu respectarea numărului total de 47 posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului, 
astfel cum a fost stabilit prin Ordinul nr.197/06.05.2020, Institutia Prefectului – judetul Galati. 

Conform prevederilor art.5 lit.ff) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, organigrama reprezintă structura unitară, redată sub 
forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează şi se concentrează modul de 
organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorităţi sau instituţii publice, după caz, 
redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/ supraordonare, 
precum şi raporturile de colaborare 

Modificările propuse respectă prevederile legale. 
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei, luând în considerare cele 

prezentate și dispozițiile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care 
prevede  competența Consiliului local de a aproba, în condiţiile legii, la propunerea primarului, 
înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale 
instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de 
interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi 
statul de funcţii al acestora, Consiliul local are competența de a aproba Proiectul de hotărâre 
privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi si a 
serviciilor publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului local al comunei Ivești, 
județul Galați, cu modificarea organigramei și a statului de funcții, în forma prezentată.  

 
        ADMINISTRATOR PUBLIC, 
 
        Bararu Oana - Giorgiana 
 
 



 

 
 

  
 


