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HOTĂRÂREA

NR. 7 / 31.01.2011

privind organigrama si statul de functii pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Cucuteni , judetul Iasi
Consiliul local al Comunei Cucuteni , Judetul Iaşi , întrunit în şedinţă ordinară astăzi
31.01.2011 în baza dispoziţiei primarului nr. 9 _din 26.01.2011 ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor
publici , cu modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile Legii -Cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Legii 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011
a personalului plătit din fonduri publice ;
Având în vedere prevederile Ordinul nr. 77 din 14 ianuarie 2011privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice ;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 57 din 11 ianuarie 2011 privind aprobarea nivelului
maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativteritoriale pe anul 2011 ;
Având în vedere avizul ANFP nr.489433/26.07.2010 a organigramei şi a statului de funcţii ;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate pentru proiectul de hotărâre ;
Având în vedere -faptul că în structura funcţiilor publice nu au mai intervenit modificări după
avizarea acesteia de către Agenţia Naţionala a Functionarilor Publici;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(3)lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind
administraţia publică locală, cu modificarile şi completările ulterioare ;
Având în vedere Nota de fundamentare nr.93 din 13.01.2011 , proiectul de hotărâre iniţiate
de primar ;
În temeiul art.45 alin.(1), art. 115 al.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 , privind administraţia
publică locală, republicată,completată şi modificată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Aprobă organigrama , statul de funcţii şi numărul de personal pentru aparatul de
specialitate a primarului potrivit anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Secretarul unităţii administrativ teritoriale va înainta copie de pe prezenta primarului
comunei , Instituţiei Prefectului pentru verificarea legalităţii .

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
BÂRZU GHEORGHE

CONTRASEMNAT
SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 31.01.2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri
prezenţi din numărul total de 9 consilieri în funcţie.

CONSILIUL LOCAL CUCUTENI
JUDEŢUL IAŞI

Anexa nr. 1

SITUAŢIA POSTURILOR BUGETATE
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cucuteni , judeţul Iaşi

Nr. Total de functii publice
Nr. Total de functii publice de conducere
Nr. Total de functii publice de executie

5
1
4

Nr.total de functii contractuale de conducere
Nr.total de functii contractuale de executie

0
9

DEMNITARI

2

Nr. Total functii institutie

16

COMUNA CUCUTENI
JUDETUL IASI

STAT DE
FUNCTII

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

DEMNITARI
Brînză Pamfilică
Cotoc Ioan
SECRETAR
Rusu Gica
Compartiment auditor
Vacant
Compartiment contabilitate
Perju Ermina
Rusu Ioan
Compartiment agricol
Perju Marcel
Comparrtiment asistenţă
socială
Chişcă Alina-Daniela
Situaţii de urgenţă
Vacant
Compartiment administrativ
Tomulese Marinel
Agavriloaie Mirela-Elena
Gaciu Stelică-Costică

de conducere

FUNCŢIE
DE
DEMNITATE
PUBLICĂ

înalt funcţionar
public

Funcţia publică
de
execuţie /
nivel de
salarizare*

Gradul profesional

STRUCTURA

clasa de salarizare

STAT DE FUNCTII
Nr.
crt.

primar
viceprimar
secretar

70
auditor

princ

consilier

46

princ

consilier

42

princ

consilier

34

asiste

13
14
15
16

Ţoţoi Vasile
Mihăilă Lorian -Ion
Isailă Viorel
Cultură
post suspendat
PRIMAR

