
1A1A 
JUL GALATI 

MUNIC1PIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR3 
Din: 

Privind: aprobarea rnodficarii organigramei si a statului defunctii ale Serviciului Public 
Cornunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci. 

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului 23475/1 9.02.20 1 8 / 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci , Judetul Galati, intrunit in sedinta O 

in data de 2J c72 • 
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr23476/19.02.2018; 
Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Compartimenul Resurselor Umane 

,SSM inregistrat sub nr. 23477/19.02.2018. 
Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.  
Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului Judetului Galati nr.3098/12.04.201 7, cu 

privire la numarul maxim de posturi pentru anul 2017; 
Avand in vedere referatul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor 

Tecuci nr. 22226/17.07.2017 inregistrat la Primaria Municipiului Tecuci sub nr. 
39719/17.07.2017 prin care se propune aprobarea modificarii organigramei si a statului de 
functii a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci. 

Avand in vedere Avizul favorabil al A.N.F.P. Bucuresti nr. 69625 conexat cu 63 1 29/20 1 8 
si inregistrat la Primaria Municipiului Tecuci sub nr. 1 4849/3 1.01.2018,  

Avand in vedere prevederile art.3, alinl din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si 
completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si stabilirea unor 
masuri financiare; 

Avand in vedere prevederile art. 10 alin.(5) din Legea nr. 69/2010 - Legea 
responsabilitatii fiscale; 

Avand in vedere prevederile art. 99 alin.1 lit.(b), art. 100 alin.(1) lit.(a) si (d), art. 105 si 
112 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici (r.2); 

Avand in vedere prevederile Anexei vIII din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului din sectorul bugetar 
Avand in vedere prevederile art. 36 alin.(3) lit. ,,b din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala (r.2); 
1n baza prevederilor art. 45 al. (1) si art. 115 alin.(1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala (r.2); 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba modificarea organigramei Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor, incepand cu data de 01.03.2018, conform Anexei nr. 1, care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 



Art. 2. i) Se aproba inodiicarea siaîuiui dc functii a] Serviciulu] Pub]ic Comuniiar 
Local de Evidenta a Persoane]or incepand cu data de 01.03.2018, coriform Anexei nr.2 care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

2) Cu aceeasi data se abroga orice prevedere contrara prezentei hotarari. 
Art. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului 

Tecuci. 
Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului 

Municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE SEDINTA, 
Cimpanu Tudor j 
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CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

Jr. Fotache Valerica 
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ROANiA 
3UDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRI MAR 

Nr. 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea rnodfiearii organigrarnei si a statului defunctii ale Serviciului Publie 
Local Cornunitar de Evidenta a Persoanei Tecuci. 

Institutia Prefectului Galati, prin adresa nr.8175/19.09.2016 inregistrata la UAT 
municipiul Tecuci sub nr. 1 1 074/PJ/29.09.20 1 6, a comunicat situatia nurnarului maxim de 
posturi pentru anul 2016 respectiv un nr.cle 366 posturi , din care: 
- 287 posturi aparatul propriu, 
- 25 posturi Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor 
- 46 posturi Politia locala 
- 8 posturi m implementare proiecte finantate din fonduri externe. 

Pentru anul 2017 Institutia Prefectului judetului Galati, prin adresa nr. 3098/12.04.2017 
inregistrata la UAT municipiului Tecuci sub nr. 17485/19.04.2017 a cornunicat numarul 
maxim de posturi pentru anul 2017 - 3 5 8  posturi, din care: 
- 289 posturi aparatul propriu, 
- 24 posturi Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor 
- 45 posturi Politia locala 
- O posturi implementare proiecte finantate din fonduri externe. 
In prezent structura functionala a Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor 

cuprinte un numar de 25 posturi dupa cum urmeaza: 
•• 	1 post - functie publica de conducere de Director executiv —ocupata 
•:• 	11 posturi -Serviciul Stare Civila din care : 1 functie publica de 

conducere de sef serviciu - vacanta si 10 functii publice de executie , din 
care 6 ocupate respetiv 4 functii publice de consilier superior, 2 functii 
publice de referent 111 superior si 3 functii publice de executie vacante - 
2 functii publice de consilier superior , 1 functie publica de consilier 
principal si o 1 functie publica de consilier asistent- temporar vacant 
8 posturi Birou Evidenta Populatiei din care 1 functie publica de 
conducere de Sef Birou —ocupata si 4 functii publice de executie din 
care 1 functie publica de referent 111 superior ocupata si 3 functii publice de 
executie vacante -2 functii publice de executie de consilier superior si 1 
functie publica de executie cle referent 111 asistent. 
In cadrul biroului exista si 3 functii contractuale de executie din care 1 
functie contractuala de referent IA si 2 functii contractuale de inspector de 
specialitate toate ocupate, 

• 2 posturi Cornpartirnent Financiar - Contabil, Resurse Umane, Protectia 
Muncii, din care 1 functie publica temporar vacanta- ocupata temporar 
de d-na Graur Diana Alina prin detasare de la Primaria Tecuci si 1 
functie pub]ica vacanta de consilier asistent. 

•:• 	i post-Conpartimant Juridic , Achizitii Publice - lfunctie publica de 
executie de consilier juridic superior vacaiita. 



2 posturi Coinpartimeritu] Adminislraiiv din care i tiinctie contraciriala cle execrilie de 
ingrijitor ocupata si I functie contraclria]a de executie de referent IA vacanta. Se niodifica 
denuinirea Birou Evidenta Populatiei in Birou Evidenta Persoanei, cu nientiunea ca 
atributiile personalului incadrat in cadrul acestui Birou nu se modifica in proportie mai 
mare de 50%. Functionarii publici vor fi numiti in cadrul noului Birou in teineiul 
articolului tOO din Legea 188/1999. 

Conform art.111 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici 
posturile contractuale de executie din cadrul Biroului Evidenta Populatiei se stabilesc ca 
functii publice de executie dupa cum urmeaza: 

- postul contractual de referent IA-in functie publica de executie de referent 111, 
grad profesional superior; 

- postul contractual de inspector de specialitate I - in functie publica de executie de 
consilier, grad profesional superior; 

- postul contractual de inspector de specialitate 11 - in functie publica de executie 
de consilier, grad profesional superior. 

Facem mentiunea ca Capmare Emil, Murgoci Doinita, Stanciu Melania Mirela vor fi 
numiti in functiile publice in temeiul art 111 din Legea 188/1999. 

Mentionam ca personalul contractual din cadrul SPCLEP Tecuci nu are atributii 
prevazute de art.2 din Legea 188/1999. 

Prevederile art. 1 1 2,alin.( 1) din Legea 1 88/1 999 privind Statutul functionarilor publici 
,cu modificarile si completarile ulterioare , dispun ca numărul total al funcţiilor publice de 
conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excepţia funcţiilor publice de 
secretar al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, de şef al oficiului prefectural, 
precuin şi a funcţiilor publice de conducere a c ăror ocupare se face prin detaşare cu personal 
din cadrul instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică  şi siguranţă  naţională, conform 
statelor de organizare «Anexa M», aprobată  de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, este de 
maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate. 

Pentru anul 2017 Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor Tecuci este 
prevazut cu un numar de 24 de posturi carora le corespunde asa cum preved dispozitiile legale 
mentionate anterior 2 (doua) functii publice de conducere. 

In organigrama Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor Tecuci se 
regasesc 3 functii publice de conducere , ceea ce impune desfiintarea unei functii publice 
de conducere respectiv a functiei de Sef Serviciu din cadrul Serviciului de Stare Civila. 

Avand in vedere cele prezentate, propun spre analiza si aprobarea Consiliului Local 
Tecuci proiectul de hotarire privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii 
ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanei Tecuci. 

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hurdubae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Nr. 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea modfîcarii organigramei si a statuliii defunctii ale Serviciului Pubiic 
Local Comunitar de Evidenta a Persoanei Tecuci. 

Institutia Prefectului Galati, prin adresa nr.8 175/19.09.2016 inregistrata la UAT municipiul 
Tecuci sub nr.1 1074/PJ/29.09.2016, a comunicat situatia numarului maxim de posturi pentru anul 
2016 respectiv un nr.de  366 posturi, din care: 
- 287 posturi aparatul propriu, 
- 25 posturi Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor 
- 46 posturi Politia locala 
- 8 posturi m implementare proiecte finantate din fonduri externe. 

Pentru anul 2017 Institutia Prefectului judetului Galati, prin adresa nr. 3098/12.04.2017 
inregistrata la UAT municipiului Tecuci sub nr. 17485/19.04.2017 a comunicat numarul maxim de 
posturi pentru anul 2017 - 358 posturi, din care: 
- 289 posturi aparatul propriu, 
- 24 posturi Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor 
- 45 posturi Politia locala 
- 0 posturi m implementare proiecte finantate din fonduri externe 

In prezent structura functionala a Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor 
cuprinte un numar de 25 posturi dupa cum urmeaza: 

•• 	1 post - functie publica de conducere de Director executiv -ocupata 
.. 

 
11 posturi -Serviciul Stare Civila din care : 1 functie publica de conducere 

de sef serviciu - vacanta si 10 functii publice de executie , din care 6 ocupate 
respetiv 4 functii publice de consilier superior, 2 functii publice de referent 
111 superior si 3 functii publice de executie vacante - 2 functii publice de 
consilier superior , 1 functie publica de consilier principal si o 1 functie 
publica de consilier asistent- temporar vacant 
8 posturi Birou Evidenta Populatiei din care 1 functie publica de conducere 
de Sef Birou -ocupata si 4 functii publice de executie din care 1 functie 
publica de referent 111 superior ocupata si 3 functii publice de executie vacante - 
2 functii publice de executie de consilier superior si 1 functie publica de 
executie de referent 111 asistent. 
In cadrul biroului exista si 3 functii contractuale de executie din care 1 
functie contractuala de referent IA si 2 functii contractuale de inspector de 
specialitate I si 11- ocupate, 

•• 2 posturi Compartiment Financiar - Contabil, Resurse Umane, Protectia 
Muncii, din care 1 functie publica temporar vacanta- ocupata temporar de 
d-na Graur Diana Alina prin detasare de la Primaria Tecuci si 1 functie 
publica vacanta de consilier asistent. 

• 1 post-Cornpartimant Juridic, Achizitii Publice - lfunctie publica de executic 
de consilier juridic superior vacanta. 

• 	2 posturi Cornpartirnentul Adrninistrativ din care 1 functie contractuala de 
executie de ingrijitor ocupata si 1 functie contractuala de executie de referent 
].A vacanta. 



Se modifica denumirea Birou Evidenta Populatiei iu Birou Evidenta Persoanei, Cu 
mentiunea ca atributiile personalului incadrat in cadrul acestui Birou nu se modifica iu 
proportie mai mare de 50%. Functionarii publici vor fi numiti in cadrui noului Birou in 
temeiul articolului 100 din Legea 188/1999. 

Conform art.111 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici posturile 
contractuale de executie din cadrul Biroului Evidenta Populatiei se stabilesc ca functii 
publice de executie dupa cum urmeaza: 

- postul contractual de referent IA-in functie publica de executie de referent 111, grad 
profesional superior; 

- postul contractual de inspector de specialitate I - in functie publica de executie de 
consilier, grad profesional superior; 

- postul contractual de inspector de specialitate 11 - in functie publica de executie de 
consilier, grad profesional superior. 

Facem mentiunea ca Capmare EmiI, Murgoci JJoinita, Stanciu Melania Mirela vor fi 
numiti in functiile publice in temeiul art 111 din Legea 188/1999. 

Mentionam ca personalul contractual din cadrul SPCLEP Tecuci nu are atributii 
prevazute de art.2 din Legea 188/1999. 

Prevederile art. 112,alin.(1) din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici ,cu 
modificarile si completarile ulterioare , dispun ca num ărul total al func ţiilor publice de conducere 
din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excep ţia funcţiilor publice de secretar al 
unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, de şef aI oficiului prefectural, precum şi a funcţiilor 
publice de conducere a c ăror ocupare se face prin deta şare cu personal din cadrul institu ţiilor din 
sectorul de apărare, ordine public ă  şi siguranţă  naţională, conform statelor de organizare «Anexa 
M», aprobată  de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, este de maximum 12% din num ărul total al 
posturilor aprobate. 

Pentru anul 2017 Serviciului Public Comuriitar de Evidenta Persoanelor Tecuci este 
prevazut cu un numar de 24 de posturi carora le corespunde asa cum preved dispozitiile legale 
mentionate anterior 2 (doua) functii publice de conducere. 

In organigrama Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor Tecuci se 
regasesc 3 functii publice de conducere , ceea ce impune desfiintarea unei functii publice de 
conducere respectiv a functiei de Sef Serviciu din cadrul Serviciului de Stare Civila. 

Avand in vedere cele mentionate, consideram ca Proiectul de hotarire indeplineste 
conditiile de legalitate si oportunitate, fapt pentru care il supunem spre dezbaterea si aprobarea 
Consiliului Local Tecuci. 

COMP. RESURSE UMANE , SSM 
Cons. sup. Virlan Mihaela 
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Vasile 

Şefse 
Tanţa Gavrfliu 
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Vl cornunicăm faptul că : 

vnil în vcdere populaţia municipiului Tccuci care, în conformitate cu adresa Direc ţiei Judeţene de 
itiictl nr.309/01.02.2017, era la data de 0•I.01.2016 de 45432 locuitori; 

initirc calculului efectuat conform procedurii prev ăzute de Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 
ni.O1() /)entru modficarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsurifinanciare, 

cu modficâri şi completâri prin Legea Nr. 1312011, cu modfîcârile şi completările 
ulIi Pitklpe, 

Jientru  anul 2017, situaţia numărului rnaxim de posturi pe categoriile prev ăzute în Anexa la 
iliitiunta anternen ţionată  pentru Primăria municipiului Tecuci este următoarea: 

Primăria mun.TECUCI Nurnăr maxim 
posturi 

Aparat propriu 289 
Serviciul public comunitar de 24 
Evidenţa Persoanei  
Poliţia Locală  45 
Implementare proiecte fiiian ţate 0 
din fonduri externe  

- Posturi conduciitor auto 
microbuz şcolar  
Posturi create posti mplementa re - 

proiecte potrivit pct.6 din anexa 
Ia OUG 63/2010  
TOTAL 358 

: 	 •. 

Exep1ad 

rt, OI7.O4.t l TccucicomaaicareNMP aiodiiicat/Cornuiticare NMP la UAT iiiide s-a iisodificaturmare OidMtnistrumartie 2017/0ItD0NANl,\ (it l 
VI) ll/ 

St. Domnească , Nr. 56, 800.008, Gaia ţi  
(l 4t6/312.100; 0236/460.330; 0236/462.739; Fax: 0236/417.218 
i iiiiU ,refectprefecttiraga1ati.rc; Web: www.prefecturaalati.ro  
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UNCP1UUTECUC1 
CONSIUL. LOCAL TECUC 
SERVICIUL PUBLIC CO1VIUNITAR LOCAL 
EE EVIENTĂ APERSOANELORTECUCI 

8053co TECiiC, St. Fiea uoam. 
Te./Fx: 0236 874 

CIF 17262383 

Nr. îreg. 	22 	/ 17.07.2017 

Se aproba 
PRIMAR, 

MUNICIPIUL TECUCI 
	

Hurdubae Catalin Constantin 
PRLMĂ 1E 

REFERAT 

Avand in vedere Art.III( 1) din OUG nr.63/20 1 O pentru modificarea si completarea Legii 
nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si stabilirea unor masuri financiare; 

Avand in vedere procedurile din anexa la OUG nr.63/20 1 O aplicabila pentru fiecare 
institutie, s-a stabilit un post la 6500 locuitori pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta 
Persoanelor Tecuci; 

Avand in vedere adresa Prefecturii Galati nr.3098/12.04.20 1 7, cu privire la numarul maxim 
de posturi pentru anul 2017, si avand in vedere ca pentru S.P.C.L.E.P. Tecuci, s-a redus nr. total de 
posturi cu un post; 

Conform HCL nr. 1 59/27.09.20 1 3, privind aprobarea organigramei si a statului de functii 
ale Servicjuluj Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Tecuci, institutia noastra a fost 
incadrata cu un numar de 25 de posturi, din care: 

3 posturi de conducere. din care ocupate 2; 
5 functii personal contractual, din care ocupate 4; 
17 functii publice de executie, din care ocupate 9. 

Structura functionala a S.P.C.L.E.P. Tecuci se prezinta dupa cum urmeaza: 
1 functie publica de conducere de Director executiv - ocupata. 
Serviciul Stare Civila este incadrat cu 1 functie publica de conducere de Sef Serviciu - 
vacanta, si 10 functii publice de executie, din care 7 ocupate si 3 vacante. 
Biroul de Evidenta Persoanelor este incadrat cu 1 functie publica de conducere de Sef 
Birou - ocupata, si 4 functii publice de executie din care 2 ocupate si 3 functii 
contractuale ocupate. 
Compartimentul Financiar - Contabil, Resurse Uniane, Protectia Muncii este 
incadrat cu 2 functii publice de executie din care 1 ocupata. 

e Compartiinentul Juridic, ac1iizitii publice este incadrat cu 1 functie publica de 
executie vacanta. 
Compartimentul administrativ este incadrat cu 2 functii contractuale din care 1 functie 
ocupata si 1 functie vacanta. 

Solicitam reducerea postului vacant de consilier asistent din cadrul Compartimentului 
Financiar Contabil, Resurse Uinane si Protectia Muncii, intrucat activitatea institutiei nu necesita 2 
posturi la acest compartiment. 

DIRECTORECUTIV, 
-HELIN, 	MARIUS 
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Nr. 69625 conexat 

cu nr. 63129/2018 

Având îu vedere: 

- prevederile art. 112 din Legea nr 188/1999 privind Statutul func ţionarilor publici (r2), cu 
modificările si cornpletările ulterioare, 

prevederile art. xv1 alin. (2) din Legea nr. 1 61/2003 privind unee rn ăsuri pentru asigurarca 
transparen ţei în exercitarea dernnit ăţilor publice, a func ţiiior pubiice ş i Îfl mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corup ţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 

documentaţia transmisă  de Priinăria municipiului Tecuci, judeţnl . Galaţi prin adresa 
nr. 64496/20 1 7 cu privire la solicitarea avizului pentru stabilirea funcii1or pubhce din cadrul 
Serviciului Public Comunitar Local dc Evidenţă  a Persoanelor Tecuci, jude ţul Galaţi, 
modificată  cu adresa nr 72459/2017, Înreglstrate Ia Agen ţia Naţională  a Funcţionarilor Publici 
cu nr. 63129/2017 şî nr 69625/2017 5  

În teineiul: art. 107 alin. (1) din Legeanr: 8/1999  privind Statutul funcţionarilor publici (r2), 
Cu modificările şi completările ulterioare 

Ageuţia Năţională  a Funcţionarilor Publici acordă  
. 	• 	 •.. 	AZ. 

pentru funcţiile publice din .cad.uI Serviciului Pubtic Comunitar Local de Eviden ţă  a 
Persoanelor Tecuci, jude ţul Galaţi 

... 	.. 	,:••• 
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