
 

     ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

CONSILIUL LOCAL  

H O T A R Â R E A  nr.  3 

                    din _29_ianuarie _  2009   

 

          privind :  aprobarea  numărului de personal ,   organigramei  şi a   statului de funcţii  al  aparatului  
                        de specialitate  al  primarului , comunei Rediu , judeţul Galaţi ,  pe anul 2009 

 

Iniţiator ; domnul Buruiană Gheorghi  , primarul comunei Rediu, judeţul Galaţi . 

Numărul de înregistrare şi data depunerii  proiectului : 128 din 23.01. 2009 

                          Consiliul local al comunei Rediu , judeţul Galaţi ,  întrunit în şedinţa ordinară din data de 

29.01. 2009 ; 
                          Având în vedere Expunerea de motive a domnului Buruiană Gheorghi , primarul comunei 

Rediu . judeţul Galaţi ,  înregistrată sub nr. 128  din 23.01. 2009 ;  

                          Având în vedere  Raportul de specialitate al Compartimentului de resort  din aparatul de 
specialitate  al primarului comunei Rediu , judeţul Galaţi , înregistrat sub  nr. 135 din 23.01.2009 ,    

                          Având în vedere raportul de  avizare al  Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului 

local  , înregistrat sub nr.198 din  29.01.2009;     

                           Având în vedere prevederile  art. 36 , aliniatul 3 , litera ,,a ,, din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215 /2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                           Având în vedere prevederile  art. 4 (1) din legea 154 /1998 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază în sectorul bugetar şi a îndemnizaţiilor pentru persoane  care ocupă funcţii de demnitate 
publică  ,  art. 7 (2) din H.G. nr. 775 /1998 , modificată şi completată  prin H.G. 157 /1999, privind aprobarea 

Metodologiei  de aplicare a criteriilor  de stabilire  a salariilor de bază între limite  şi a normelor de evaluare 

a performanţelor profesionale individuale  pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice 
locale  şi în serviciile publice din subordinea acestora ;  

                           Având în vedere prevederile  art.1 (2) din O.U.G. nr.223/2008 privind unele măsuri de 

reducere a unor cheltuieli bugetare; 

                           Având în vedere prevederile  art. 107 din Legea 188 /1999 privind  Statutul funcţionarilor 
publici , republicată , în Monitorul Oficial  365 din  29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare ;     

                           In baza art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată , cu 

modificările  şi completările  ulterioare; 

                                                                    H O T A R A S T E ;        

               
                           Art. 1.-Se aprobă numărul de posturi al aparatului de specialitate al primarului  comunei 

Rediu , judeţul Galaţi , conform  anexei nr. 1 , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .    
                           Art. 2.  Se aprobă  Organigrama aparatului de specialitate al primarului ,comunei Rediu , 

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

                           Art. 2.- Se aprobă statul de funcţii al aparatului propriu al primarului  comunei  Rediu , 
judeţul Galaţi conform anexelor :3 , 3a şi 3b , ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre  

                           Art. 3.-  Primarul comunei Rediu , judeţul Galaţi ,va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei  hotărâri . 
                           Art. 4.- Secretarul comunei Rediu ,judeţul Galaţi , va transmite prezenta hotărâre  Instituţiei 

Prefectului judeţului Galaţi şi Primarului comunei Rediu .  

     

                                                    PRESEDINTE DE  SEDINTA ,  
                                                             Miron Stana 

                                                                                                            Contrasemnează , 

                                                                                                      Secretar , Diaconu Ersilia 

         



 ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

         PRIMAR  

 Nr. 128  din  23.01. 2009                                                

                                                                       EXPUNERE DE MOTIVE ,  

 

               La proiectul de hotărâre privind aprobarea  numărului de personal , organigramei  şi a   

statului de funcţii,  al  aparatului de specialitate  al   primarului  , comunei Rediu , judeţul Galaţi ,pe 

anul 2009       

                                Subsemnatul  Buruiană Gheorghi , primarul comunei  Rediu , judeţul Galaţi ;     

                                Având în vedere prevederile  art. 4 (1) din legea 154 /1998 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a îndemnizaţiilor pentru persoane  care ocupă 

funcţii de demnitate publică  , care prevede  ,, gestiunea  sistemului de stabilire  a salariului de 

bază se asigură  de către ordonatorul principal de credite , cu încadrarea în resursele financiare , 

alocate anual  şi  în numărul de posturi stabilit  prin legile privind bugetul de stat , bugetul 

asigurărilor  sociale de stat , bugetele locale  şi bugetele fondurilor speciale ,, art. 7 (2) din H.G. 

nr. 775 /1998 , modificată şi completată  prin H.G. 157 /1999, privind aprobarea Metodologiei  de 

aplicare a criteriilor  de stabilire  a salariilor de bază între limite  şi a normelor de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale  pentru personalul angajat în structurile administraţiei 

publice locale  şi în serviciile publice din subordinea acestora , care prevede ; ,, organigrama , 

statul de funcţii  şi numărul de personal , precum  şi fişele de evaluare a posturilor  se aprobă  

potrivit legii  de către consiliul local  sau judeţean …,, ; art. 107  din Legea 188 /1999 privind  

Statutul funcţionarilor publici  republicată în anul 2007  care prevede ,,funcţiile publice  se stabilesc  

pentru fiecare autoritate  şi instituţie publică în parte  de conducătorul acesteia  ori prin hotărâre a 

Consiliului judeţean  , sau după caz  a Consiliului local , pe baza  activităţilor prevăzute  la art. 2 

alin. 1 şi 3 .,,şi art. 1 alin.2 din OG nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli 

bugetare.  

                                    Propun Consiliului local următoarele: 

- menţinerea în statul de funcţii la funcţionari publici a postului de ,, Auditor Clasa 

I , gradul  superior „ menţionez că acest post este unic cu atribuţii specifice ce nu 

se regăsesc la nici unul din posturile din  cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 

- menţinerea în statul de funcţii la funcţionari publici a postului unic de „Consilier 

Juridic clasa I, asistent 3 ca urmare a vacantării postului în anul 2008 ”; 

- desfiinţarea postului de referent clasa III superior 1 rămas vacant prin încheierea 

raportului de serviciu a d-nei Văcăruş Cornelia şi înfiinţarea postului de 

Inspector, clasa I principal 1; 

- desfiinţarea  postului de referent clasa III, asistent 3  şi înfiinţarea postului de  

consilier clasa I, grad asistent 3. 

Având în vedere reorganizarea serviciului de pază comunlă ca urmare a înfiinţării 

comunei Suhurlui propun ca în statul de funcţii- personal contractual să se cuprindă 5 posturi de 

„paznic”. 

                                Având în vedere prevederile cuprinse în art. 36 aliniatul 3 , litera ,,a ,, din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215 /2001,  republicată ; faţă de cele mai sus relatate propun spre 

dezbaterea şi aprobarea Consiliului local în şedinţa ordinară din data de 29.01.2009, a proiectului de 

hotărâre menţionat mai sus.  

                                                                    PRIMAR ,  

                                                                Prof. Buruiană  Gheorghi  



 

 

 
 

 

 

 

      ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI 

 COMUNA REDIU  

 CONSILIUL LOCAL  

COMISIA DE SPECIALITATE nr. 3 

Nr. 198 din   29. 01.  2009  

 

 

                                                            RAPORT DE AVIZARE  

                                                       

                                                                 din  29.01. 2009  

                                               In conformitate cu art. 44 (1) şi 54 alin .4  ,din  Legea 215 /23 aprilie 

2001, a administraţiei  publice locale , republicată  şi  art. 19 (1)  din Regulamentul de organizare şi  

funcţionare a Consiliului local  , Comisia de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al comunei Rediu 

, judeţul Galaţi , s-a întrunit  în şedinţă , astăzi data de mai sus ,  pentru a analiza  proiectul     de 

hotărâre ;  

        1. Aprobarea  numărului de personal , organigramei  şi a   statului de funcţii,  al  personalului  din 

aparatului de specialitate  al   primarului  , comunei Rediu , judeţul Galaţi ,pe anul 2009         
        2.  Expunerea     de motive a  iniţiatorului ;  

        3.  Raportul  de specialitate al  compartimentului de resort  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului ;  

              In urma dezbaterilor  Comisia  de specialitate  a hotărât cu  ____ voturi ,, pentru ,,  

AVIZAREA   în forma propusă de iniţiator  şi supunerea spre dezbaterea  şi aprobarea Consiliului  

local în şedinţa   ordinară   din data  de  29 ianuarie  2009  ,  

 

                                           

                                  PRESEDINTELE COMISIEI ,  

                                                   Petcu Enache___________. 

 

         SECRETAR , Miron Stana____________. 

 

 

        MEMBRU 

                            Grecu Gheorghi ____________.  

                            

     

 

           
 

 

 
 



 

 

 

 

 

           ROMANIA  

       JUDETUL GALATI  

        COMUNA REDIU  

            SECRETAR                                                       Nr. 135 din  23.01.2009        

 

 

                                                    RAPORT DE SPECIALITATE  

 

                                Subsemnata  Diaconu Ersilia,  secretar  al comunei Rediu , judeţul Galaţi, 

examinând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre  privind  aprobarea  

numărului de personal , organigramei  şi a   statului de funcţii,  al  aparatului de specialitate  al   

primarului  , comunei Rediu , judeţul Galaţi ,pe anul 2009.       

                                În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 215 / 2001 , a 

adminstraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  constat 

următoarele:  

                                Proiectul de hotărâre este  legal ,  respectă prevederile  art. 4 (1) din legea 154 

/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a îndemnizaţiilor pentru 

persoane  care ocupă funcţii de demnitate publică  , care prevede  ,, gestiunea  sistemului de 

stabilire  a salariului de bază se asigură  de către ordonatorul principal de credite , cu încadrarea 

în resursele financiare , alocate anual  şi  în numărul de posturi stabilit  prin legile privind bugetul 

de stat , bugetul asigurărilor  sociale de stat , bugetele locale  şi bugetele fondurilor speciale ,, art. 

7 (2) din H.G. nr. 775 /1998 , modificată şi completată  prin H.G. 157 /1999, privind aprobarea 

Metodologiei  de aplicare a criteriilor  de stabilire  a salariilor de bază între limite  şi a normelor de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale  pentru personalul angajat în structurile 

administraţiei publice locale  şi în serviciile publice din subordinea acestora , care prevede ; ,, 

organigrama , statul de funcţii  şi numărul de personal , precum  şi fişele de evaluare a posturilor  

se aprobă  potrivit legii  de către consiliul local  sau judeţean …,, ; art. 107  din Legea 188 /1999 

privind  Statutul funcţionarilor publici  republicată în anul 2007  care prevede ,,funcţiile publice  se 

stabilesc  pentru fiecare autoritate  şi instituţie publică în parte  de conducătorul acesteia  ori prin 

hotărâre a Consiliului judeţean  , sau după caz  a Consiliului local , pe baza  activităţilor prevăzute  

la art. 2 alin. 1 şi 3 .,,şi art. 1 alin.2 din OUG nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor 

cheltuieli bugetare.  

                                Este temeinic , posturile cuprinse în statul de funcţii sunt necesare, pentru buna 

funcţionare a compartimentelor din cadrul aparatul de specialitate al primarului. S-a avut în vedere 

cerinţele impuse de Lege pentru ocuparea unor funcţii publice, respective condiţiile de studii. 

                                Propun Consiliului local ,  dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărâre 

menţionat mai sus , în şedinţa  ordinară din data de  29.01.2009.  

 

Secretar, 

Diaconu Ersilia 

                                                                                               

 

   
 

 



 

   
 

 

  ROMANIA  
JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

         PRIMAR  

 Nr. 58  din  11.01. 2008                                                
                                                                       EXPUNERE DE MOTIVE ,  

 

               La proiectul de hotărâre privind aprobarea  numărului de personal , organigramei  şi a   statului de 
funcţii,  al  aparatului de specialitate  al   primarului  , comunei Rediu , judeţul Galaţi ,pe anul 2008 . 

                              

                                Subsemnatul  Ene Gheorghe , primarul comunei  Rediu , judeţul Galaţi ;     

                                Având în vedere prevederile  art. 4 (1) din legea 154 /1998 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a îndemnizaţiilor pentru persoane  care ocupă funcţii de demnitate 

publică  , care prevede  ,, gestiunea  sistemului de stabilire  a salariului de bază se asigură  de către 

ordonatorul principal de credite , cu încadrarea în resursele financiare , alocate anual  şi  în numărul de 
posturi stabilit  prin legile privind bugetul de stat , bugetul asigurărilor  sociale de stat , bugetele locale  şi 

bugetele fondurilor speciale ,, art. 7 (2) din H.G. nr. 775 /1998 , modificată şi completată  prin H.G. 157 

/1999, privind aprobarea Metodologiei  de aplicare a criteriilor  de stabilire  a salariilor de bază între limite  
şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale  pentru personalul angajat în structurile 

administraţiei publice locale  şi în serviciile publice din subordinea acestora , care prevede ; ,, organigrama , 

statul de funcţii  şi numărul de personal , precum  şi fişele de evaluare a posturilor  se aprobă  potrivit legii  

de către consiliul local  sau judeţean …,, art. 107  din Legea 188 /1999 privind  Statutul funcţionarilor 
publici  republicată în anul 2007  care prevede ,,funcţiile publice  se stabilesc  pentru fiecare autoritate  şi 

instituţie publică în parte  de conducătorul acesteia  ori prin hotărâre a Consiliului judeţean  , sau după caz  

a Consiliului local , pe baza  activităţilor prevăzute    la art. 2 alin. 1 şi 3 cu avizul A.N.F.P.,,  
                                In statul de funcţii ,, funcţionari publici ,,  a rămas postul vacant  de ,, referent ,clasa III 

gradul,  asistent  3 , prin promovarea examenului de,  Inspector Clasa I . asistent, a funcţionarului public 

Bocăneală Mioara , propun menţinerea acestui  post în statul de funcţii şi în anul 2008, urmând să procedăm 
la organizarea  concursurilor  conform prevederilor legale . 

                                In  anul 2007 s-a organizat concurs pentru ocuparea postului de ,, Referent III , gradul 

debutant ,, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale , post ce nu  s-a ocupat , deşi s-au înscris 3 candidaţi  nu 

s-au  prezentat la concurs . Propun desfiinţarea postului   de ,, referent clasa III gradul  debutant ,,  şi 
înfiinţarea postului  de ,, referent clasa III , gradul principal ,, motivat de faptul că activitatea de asistenţă 

socială şi stare civilă  necesită  pricepere şi experienţă . 

                                 Propun Consiliului local  menţinerea în statul de funcţii la funcţionari publici a postului 
de ,, Auditor ,,Clasa I , gradul  superior ,,. Deşi în anul  2007 ,  în luna octombrie s-a organizat  concurs 

pentru ocuparea  postului  de către  A.N.F.P.Bucureşti  nu s-a prezentat nici un candidat  , urmând ca după 

obţinerea avizului să  organizăm  un nou concurs.  

                                 Propun Consiliului local , desfiinţarea postului de ,, consilier I , gradul debutant ,,  şi 
înfiinţarea postului de  ,, consilier I , gradul superior ,,   

                                Ca urmare a prevederilor Legii 333  privind paza obiectivelor   , bunurilor , valorilor  şi  

protecţia persoanelor , cu modificările şi completările ulterioare , Consiliul local prin hotărârea nr. 40 din 30 
11. 2007 , a înfiinţat Serviciul de  pază comunală  ce cuprinde un număr de 9 angajaţi cu contract individual 

de muncă ,  propun  cuprinderea   în  statul de funcţii  personal contractual   se cuprind şi cele 9 posturi de ,, 

paznic ,,.       
                                Având în vedere prevederile cuprinse în art. 36 aliniatul 3 , litera ,,a ,, din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215 /2001,  republicată ; faţă de cele mai sus relatate propun spre dezbaterea 

şi aprobarea Consiliului local în şedinţa ordinară din data de ____________ , a proiectului de hotărâre 

menţionat mai sus.  



 

                                                                    PRIMAR ,  
                                                                Ene  Gheorghe  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


