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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 59 / 03.12.2020 

privind  aprobarea modificarii Statului de Funcții și Organigramei Aparatului de Specialitate al 

Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu  

 

 PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU,  având în vedere: 

-Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu, privind aprobarea 

modificării Statului de Funcții și Organigramei Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata 

de Jos, Judetul Giurgiu cu nr. 453/2213/03.12.2020;  

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr 1 / 23.01.2020 

privind  aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu și al serviciilor publice de interes local, prevederile Hotărârii Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 87 / 31.10.2019, privind aprobarea Statului de Functii 

si Organigramei Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si al 

serviciilor publice de interes local și prevederile H.C.L. nr. 1/2019 privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcțiile în regim de funcție publică și în regim contractual din Aparatul de Specialitate al 

Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și stabilire coeficienți de ierarhizare;   

-Prevederile ordinului  presedintelui ANFP nr. 1886/2019 al privind aprobarea listei documentelor 

necesare pentru obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,  precum si a modalitatii de 

transmitere a acestora de catre  autoritatile si institutiile publice;  

-Prevederile Ordinului Prefectului Județului Giurgiu nr. 211/29.04.2020, Anexa 43, privind stabilirea 

numărului maxim de posturi unitățile administrativ-teritoriale din Județul Giurgiu pentru anul 2020;  

-Avizul nr. 25655/2013 al Agenției Naționale a funcționarilor Publici privind funcțiile din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Roata de Jos; 

- Prevederile art. 407, art. 409, lit. „c”, art. 385, alin. (3) din privind Codul Administrativ, aprobat prin 

O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile Legii 53/2003 - Codul Muncii , republicata in temeiul Legii 40/2011, pentru modificarea si 

completarea Codului Muncii; 

-Prevederile Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare; 

-Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010, pentru modificarea si completarea Legii 

273/2006, privind finantele publice locale; 

-Prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 

completările ulterioare ;  

-Prevederile Legii 24/2000, privind elaborarea actelor normative pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-Prevederile  art. 155, alin. (1),lit. “d” si alin. (5), lit. “a”, art. 129, alin. (3), lit. “c”, art.139, alin.1, 

art.196, alin. 1, litera ,,a’’ din Codul Administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, Consiliul Local al 

Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu;  

 

 În  temeiul  prevederilor  art. 136, alin. (1), din Codul Administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 

57/2019, propun Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu aprobarea Proiectului de 

Hotarare privind  aprobarea modificarii Statului de Funcții și Organigramei Aparatului de Specialitate al 
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Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe care îl consider legal și oportun și adoptarea unei 

hotărâri după cum urmeaza:  

 Art. 1.  Se aprobă modificarea Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu conform anexei 1 la prezenta, anexă ce face parte integrantă din 

aceasta.  

 Art. 2.  Se aprobă modificarea Organigramei Aparatului de Specialitate al Primarului 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și al serviciilor publice de interes local, conform anexei 2 la 

prezenta, anexă ce face parte integrantă din aceasta.  

 Art. 3. Începând cu data prezentei se stabilesc coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile nou 

înființate, pentru care nu sunt stabiliți coeficienți de ierarhizare prin H.C.L. nr. 1/2019 privind stabilirea 

coeficienților de ierarhizare pentru posturile în regim de funcție publică și în regim contractual din 

Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, după cum urmează :  

a) asistent medical comunitar, post în regim contractual, pentru studii postliceale – 1,54;  

b) consilier personal al viceprimarului, post în regim contractual, pentru studii superioare – 2,40;  

 Art. 4. (1). Secretarul Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, va comunica prezenta hotărâre 

după cum urmează: Primarului comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, Compartimentelor de resort, 

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Instituției Prefectului –Județului Giurgiu pentru efectuarea 

controlului de legalitate. 

 (2). Prezenta hotărâre va fi facută publică prin afișare la sediul Primariei comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu și prin afisare pe site-ul instituției Primărei Comunei Roata de Jos.  

 Art.5. (1) Începând cu data prezentei Statul de Functii Statului de Funcții al Aparatului de 

Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și Organigrama Aparatului de 

Specialitate al Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și al serviciilor publice de interes local 

se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentului act administrativ.  

 (2) Prevederile H.C.L. Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 1/2019 privind stabilirea salariilor 

de bază pentru funcțiile în regim de funcție publică și în regim contractual din Aparatul de Specialitate al 

Primarului Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și stabilire coeficienți de ierarhizare se completează 

în mod corespunzător.  

 Art. 6. Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu se însărcinează cu aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei. 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR 

GHIDĂNAC MARIN 

                  Avizat pentru legalitate 

       Secretar General u.a.t.  

       Alexandrescu Camelia Constanta  

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 


