
ROMANIA         Contrasemneaza, 
JUDETUL PRAHOVA        Secretar general, 
COMUNA COSMINELE                         Popa Marcian Bogdan  
PRIMAR 
Nr. inreg. ____ / ______2021 

 

PROIECT DE HOTARARE 
 

privind  modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Cosminele, ca urmare a infiintarii cabinetului primarului si a unui post de 

consilier personal al primarului  Comunei Cosminele 
 

Initiator – Primar Nae Iulian 

Avand  in  vedere: 

Referatul de aprobare nr. ____ / _______ intocmit de primarul Comunei Cosminele dl. Nae 
Iulian, prin care propune modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cosminele, ca urmare a infiintarii cabinetului primarului si a 
unui post de consilier personal in cadrul acestuia; 

Referatul de specialitate nr. _____/_________intocmit  de secretarul general al Comunei 
Cosminele, dl. Popa Marcian Bogdan, pentru sustinerea proiectului de hotarare; 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local al 
Comunei Cosminele; 

Prevederile  Hotararii Consiliului Local nr. 40 / 26.08.2019 privind  aprobarea functiilor publice, 
organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 
Cosminele 

Legea nr. 153 / 2017 – legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Legea nr. 53 / 2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Adresa Institutiei Prefectului Prahova nr. 5895 / 12.04.2021  privind numarul maxim de posturi 
stabilite pentru anul 2021, respectiv un numar de 17 posturi 

Procesul verbal nr. __ / __________ incheiat in baza art. 2 si 6 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica 

 



In conformitate cu  

prevederile art 158 precum si ale art. 546, lit. “k” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul  

prevederilor  art. 129, alin. (3), lit. c), art. 136, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare 

Consiliul Local al Comunei Cosminele, adopta urmatoarea 

HOTARARE 

Art. 1 Se aproba, incepand cu data prezentei, modificarea Organigramei si a  Statului de functii 
pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Cosminele conform anexei nr. 1 – 
Structura organizatorica si anexa nr. 2 – Statul de functii al aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Cosminele prin infiintarea cabinet primar si a unui post de consilier 
personal in cadrul acestuia. 

Art. 2 Incepand cu data prezentei orice alte prevederi contrare isi inceteaza valabilitatea. 

Art. 3 Primarul Comunei Cosminele va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 4 Prevederile prezentei vor fi comunicate celor interesati de secretarul general al comunei 
Cosminele. 

 

Initiator 

PRIMAR, 

Nae Iulian 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMANIA          
JUDETUL PRAHOVA         
COMUNA COSMINELE                         
PRIMAR 
Nr. inreg. ____ / ______2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind  modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Cosminele, ca urmare a infiintarii cabinetului primarului si a unui post de 

consilier personal al primarului  Comunei Cosminele 
 

 

Conform art. 129, alin. 3) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local 
aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii 
ale aparatului de specialitate al primarului. 

In conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, “primarii și 
viceprimarii comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București pot 
înființa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, respectiv al 
viceprimarului, în condițiile prevăzute de partea a VI-a titlul III capitolul II.” 

In temeiul art. 546, lit. k) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ:,  

             “Numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este : 

k) 2 posturi pentru cabinetele primarilor comunelor, orașelor, respectiv municipiilor, altele 
decât cele prevăzute la lit. j), vicepreședinților consiliilor județene, viceprimarilor municipiului 
București, municipiilor reședință de județ și viceprimarilor sectoarelor municipiului București;” 

Prin adresa nr. 5895 / 12.04.2021 emisa de Institutia Prefectului Prahova, se precizeaza faptul ca, 
numarul maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul UAT Cosminele, in anul 2021, este de 
17. 

Constatand minusurile ultimei structuri organizatorice aprobate prin HCL Cosminele nr. 40 / 
26.08.2019  si faptul ca, desi UAT Cosminele avea avea alocate un numar de 17 posturi nu avea 
cuprinse in organigrama decat 16 posturi, gasesc oportuna infiintarea unui post respectand 
limitele legale impuse. Postul propus este de consilier personal in cadrul Cabinet Primar. 
Consilierul personal al primarului este numit si eliberat din functie de catre primar si isi 
desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, incheiat 



in conditiile legii, pe durata mandatului primarului. Deasemenea, OUG nr. 57/2019 prevede ca 
atributiile acestuia sunt stabilite prin dispozitie a primarului. 

Asadar, in temeiul celor invocate mai sus, propun infiintarea structurii Cabinet Primar si a unui 
post de consilier personal in cadrul cabinetului, precum si modificarea organigramei si a statului 
de functii pentru aparatul de specialitate al primarului. 

 

 

 

Initiator - Primar, 

Iulian Nae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
P R I M A R I A 
Nr. _____ / ________.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea casarii si valorificarii in cadrul 

programului Rabla 2021 a autospecializatei marca ARO, aflata in proprietatea 
privata a UAT Cosminele  

 

Secretarul General al Comunei Cosminele, Județul Prahova, abilitat de 
dispozițiile art.243, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, analizând prin prisma 
actelor normative și administrative proiectul de hotarâre inițiat, care are la bază 
referatul de aprobare nr. _______ / _______.2021, formulat de dl. Nae Iulian – 
Primarul Comunei Cosminele, 

   
           acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității,  

la proiectul de hotarare privind  modificarea organigramei si a statului de functii 
al aparatului de specialitate al primarului Comunei Cosminele, ca urmare a 

infiintarii cabinetului primarului si a unui post de consilier personal al primarului  
Comunei Cosminele, 

 
  

motivat de prevederile: 
- art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, modificată și completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”c” și alin.(14), art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin. (3), lit.”g” și art.296, alin.(2) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

SECRETAR GENERAL, 
Marcian Bogdan POPA 



Anexa nr. 1  la HCL  nr. ____/_____.06.2021 

 
Presedinte de sedinta,                                                                                                                                         Secretar general comuna,        

CONSILIUL LOCAL 

PRIMAR 

VICEPRIMAR 

Compart. 
CONTABILITATE 
 

- Consilier 
(F..P) 

- Consilier 
(F.P) 

- Consilier 
(F.P.) 

Compart. 
ASISTENTA 
SOCIALA 
 
- Consilier 
(F.P.) 

Compart. 
CULTURA 
 
 
- 
Bibliotecar 
(P.C) 
- Referent 
(P.C) 

Compart. 
ADMINISTRATIV 
 

- Sofer 
(P.C) 

- Sofer 
(P.C) 

Compart. POLITIE LOCALA 
- structura ordine si liniste publica, de protectie a mediului si de activitate 

comerciala ..........................................................................................................2  
- structura  de paza a bunurilor............................................................................1  
- structura din domeniul circulatiei pe drumurile publice, evidenta populatiei si  
disciplina in constructii si afisaj stradal..............................................................1 

 
- Politist local  -  (F.P) 
- Politist local  -  (F.P) 
- Politist local  -   (F.P) 
-         Paznic   - (P.C.)    

CABINET PRIMAR 
CONSILIER PERSONAL 1 

SECRETAR 
GENERAL 
COMUNĂ 

Compart.  
AGRICOL SI 
CADASTRU 

 
- Consilier 

(F.P.) 


	RAPORT DE SPECIALITATE

