
ROMANIA         Contrasemneaza, 
JUDETUL PRAHOVA        Secretar general, 
COMUNA COSMINELE                         Popa Marcian Bogdan  
PRIMAR 
Nr. inreg. ____ / _____. 08.2021 

 

PROIECT DE HOTARARE 
 

privind  modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Cosminele,  prin transformarea unui post de natura contractuala din cadrul 
Compartimentului Cultura, din referent, studii superioare, grad I A in referent, studii superioare, 

grad debutant 
 

 
Initiator – Primar Nae Iulian 

Avand  in  vedere: 

Referatul de aprobare nr. ____ / _____. 08.2021 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,  prin transformarea unui post din cadrul 
Compartimentului Cultura, din referent, studii superioare, grad I A in referent, studii superioare, 
grad debutant; 

Referatul de specialitate nr. _____/____. 08.2021 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 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 transformarea postului de natura contractuala - referent din cadrul 
Compartimentului Cultura, din referent, studii superioare, grad I A, in referent, studii superioare, 
grad debutant. 

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. ____ / ___08.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind  modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Cosminele,  prin transformarea unui post de natura contractuala din cadrul 
Compartimentului Cultura, din referent, studii superioare, grad I A in referent, studii superioare, 

grad debutant 
 

 

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. 

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. 

In temeiul celor invocate mai sus, propun Consiliului Local Cosminele, spre dezbatere si aprobare, 
proiectul de hotarare privind  modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Cosminele,  prin transformarea unui post de natura contractuala 
din cadrul Compartimentului Cultura, din referent, studii superioare, grad I A in referent, studii 
superioare, grad debutant si scoaterea acestuia la concurs. 
 
Postul de referent din cadrul Compartimentului Cultura nu implica exercitarea de prerogative de 
putere publica mentionate la art. 370 din OUG nr. 57/2020. 
 
Urmare a acestei transformari, se modifica organigrama si a statul de functii al aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Cosminele. 
 
Pe cale de consecinta supun spre aprobare proiectul de hotarare privind modificarea organigramei 
si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Cosminele,  prin 
transformarea unui post de natura contractuala din cadrul Compartimentului Cultura, din referent, 
studii superioare, grad I A in referent, studii superioare, grad debutant. 
 

Initiator - Primar, 

Iulian Nae 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
P R I M A R I A 
Nr. ______ / ____.08.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind  modificarea organigramei si a statului de functii 
al aparatului de specialitate al primarului Comunei Cosminele,  prin transformarea 
unui post de natura contractuala din cadrul Compartimentului Cultura, din referent, 

studii superioare, grad I A in referent, studii superioare, grad debutant 
 

 

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.  ______ / _____.08.2021, formulat de dl. Nae Iulian – 
Primarul Comunei Cosminele; 

   
       acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, la proiectul de 
hotarare , 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.”a” și alin. (3), lit. c), art.196, alin.(1), lit.”a”, din O.U.G. 
nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
  
   
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Marcian Bogdan POPA 

 

 


	RAPORT DE SPECIALITATE

