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PRIMĂRIA PÎRTEŞTII DE JOS
Compartiment Resurse umane

Nr. 1495 din 17.03.2015

RAPORT
la Proiectul de hotărâre privind transformarea şi înfiinţarea unor posturi precum şi

aprobarea Statului de funcţii şi a Structurii organizatorice a aparatului de
specialitate al primarului comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, începând cu

20.03.2015.

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. a) coroborat cu prevederile
alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, şi statul de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului. Având în vedere că HCL nr. 6 din 6.02.2015 nu întruneşte
condiţiile de fond şi de formă, se impune reanalizarea documentelor ce au stat la baza
aprobării ei.

Cu privire la propunerea dl. primar privind transformarea celor două funcţii
publice menţionez următoarele aspecte:

În urma încetării raporturilor de serviciu, la cererea funcţionarilor publici Todosi
Vasile Marcel şi Todose Ilie, s-au vacantat posturile de consilier principal- resurse umane
şi referent superior -registrul agricol.

În scopul asigurării organizării şi realizării cu celeritate a problemelor legate de
activitatea de personal şi salarizare, datorită evoluţiei legislative în sensul creşterii
cerinţelor privind îndeplinirea lucrărilor în domeniu evidenţei unitare cu privire la
categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor
de animale,care, în conformitate cu art. 1 din Ordonanţa nr. 28 /27.08.2008 privind
registrul agricol, contribuie la buna utilizare a resurselor locale, precum şi pentru
eficientizarea, în ansamblu, a activităţii în cadrul Compartimentului agricol şi juridic,
considerăm necesară transformarea postului de referent superior cu studii medii
într-un post de nivel superior, respectiv consilier principal.

În privinţa postului din cadrul Compartimentului resurse umane, ţinând cont de
atribuţiile din fişa postului şi de faptul că se află sub directa îndrumare a secretarului
comunei, se poate lua în considerare transformarea postului de consilier principal în
consilier debutant, conform proiectului de hotărâre, astfel încât să devină accesibil
absolvenţilor de studii superioare fără vechime în muncă şi/sau şomeri.

Cu privire la propunerea dl. primar privind înfiinţarea a două posturi
contractuale menţionez următoarele aspecte:

În conformitate cu prevederile O.U.G. 63/2010 numărul maxim de posturi pentru
UAT gr. III este de 22 posturi, asistentul medical comunitar fiind exceptat de la calcul. În
această situaţie Consiliul local poate lua în considerare propunerea dl primar de înfiinţare
a două posturi, ajungând astfel la numărul maxim de posturi prevăzute în lege.

Consilier superior,
Ciornei Laura


