
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 61 
  Din 19 iulie  2017 * 

 
PRIVIND: transformarea unei  funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Tătăranu, județul Vrancea 
 

INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, validat 
prin Sentinţa Civilă nr. 5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea 

 
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 4867/11.07.2017 

 
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 19.07.2017 

 
Având în vedere expunerea de motive  a d-lui Bărbieru Bănel, Primarul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, 

înregistrată sub nr. 4908/11.07.2017; 
Având în vedere raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, 

judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 4909/11.07.2017; 
 Având în vedere avizul comisiei de specialitate  nr. 3;     
 Având în vedere prevederile art. III al O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu 
modificările și completările ulterioare;  
 Având în vedere preverile art. 107, alin(2), lit.”b”  din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, 
modificată şi completată; 

Având în vedere aprobarea HCL nr. 83/29.12.2016, privind Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului 
comunei Tătăranu, judeţul Vrancea,  stabilirea organigramei, a statului de funcţii precum şi numărul de personal aferent 
aparatului de specialitate al primarului comunei  Tătăranu, judeţul Vrancea,  începând cu anul 2016; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Având în vedere  prevederile art. 36, alin (2), lit.”a” şi alin.(3), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată; 

Având în vedere preverile art. 45, alin(1), art. 48  și a art.115, alin(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată: 
 

PROPUN: 
 

Art.1 -  Se aprobă transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Tătăranu, județul Vrancea, începând cu data prezentei, după cum urmează:  
- poz. 9 din Statul de funcții - funcția publică de execuție vacantă de referent III, grad profesional superior, se 
transformă în funcția publică de execuție vacantă de referent III, grad profesional  asistent  în cadrul 
compartimentului financiar contabil – impozite și taxe; 

Art.2 -  (1) Se aprobă Organigrama, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             (2) Se aprobă Statul de funcții, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 
Art.3 -  Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege tuturor celor interesați prin grija 

secretarului comunei Tătăranu, județul Vrancea. 
 

PRIMAR,  
BĂRBIERU Bănel, 
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HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 -  Se aprobă transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Tătăranu, județul Vrancea, începând cu data prezentei, după cum urmează:  
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   PREŞDINTE de ŞEDINŢĂ, 
   Cons. SON Alexandru,                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                   SECRETARUL UNITĂȚII  ADMINISTRATIV – TERITORIALE, 
                                                                                      VLAVIAN – GURMEZA Maria, 
 
 
*sistemul de vot : deschis 
cvorumul obținut: 11  voturi ,,pentru”, 0 “împotrivă şi 0 “abţineri” 
 

 
 



 
 

                                                                      ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA  TĂTĂRANU 
                                                                     - P R I M A R - 

Nr. 4908/11.07.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind: transformarea unei  funcţii publice vacante de execuţie din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, județul Vrancea 
 
 

Stimați consilieri! 
 

Având în vedere proiectul de hotărâre al d-lui primar, inițiat  în acest sens; 
Având în vedere prevederile art. III al O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin 
Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 83 din 29.12.2016  privind:  reorganizarea activității instituției 
publice  U.A.T.  Tătăranu, judeţul Vrancea 

În cadrul Compartimentului financiar contabil – impozite și taxe  există o funcţie publică de execuţie 
vacantă de  Referent III, gradul profesional superior. Intrucât, este greu să se prezinte la concurs o persoana 
care să îndeplinească condițiile cerute de lege, se impune transformarea  funcţiei publice vacante  în  Referent  
III, gradul profesional asistent din cadrul compartimentului în vederea  organizarii  concursului, și că acest 
post fiind de asistent, se vor înscrie la concurs tineri care vor să se afirme în administrația publică. 

Având în vedere prevederile art. 107, alin. (2), lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare: 
    „Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici, în situaţia: 
    b) transformării unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie 
publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea 
sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate.” 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. *a*, ale alin. (3), lit.*b* şi ale art. 45, alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Tătăranu  proiectul de Hotărâre privind  transformarea 
unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, 
județul Vrancea.   

Propun spre aprobare în şedinţa ordinară a consiliului local Tătăranu din 19.07.2017 aşa  cum  a fost 
el conceput. 
 

PRIMAR, 
BĂRBIERU Bănel,         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R  O M Â N I A 

JUDEȚUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

-SECRETAR - 
                                                    NR. 4909/11.07.2017; 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind: transformarea unei  funcţii publice vacante de execuţie din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, județul Vrancea 

 
 
 

Având în vedere prevederile art. III al O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin 
Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 83 din 29.12.2016  privind:  reorganizarea activității instituției 
publice  U.A.T.  Tătăranu, judeţul Vrancea 

În cadrul Compartimentului financiar contabil – impozite și taxe  există o funcţie publică de execuţie 
vacantă de  Referent III, gradul profesional superior. Intrucât, este greu să se prezinte la concurs o persoana 
care să îndeplinească condițiile cerute de lege, se impune transformarea  funcţiei publice vacante  în Referent 
III, gradul profesional asistent din cadrul compartimentului în vederea  organizarii  concursului, și că acest 
post fiind de asistent, se vor înscrie la concurs tineri care vor să se afirme în administrația publică. 

Având în vedere prevederile art. 107, alin. (2), lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare: 
      „Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici, în situaţia: 
    b) transformării unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie 
publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea 
sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate.” 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

În ceea ce privește postul contractual vacant din cadrul Compartimentului  cultură – cămin cultural, 
bibliotecă și arhivă acesta se transformă din Inspector de specialitate în referent cu studii medii, cf. Anexei 1, 
poz. 21. 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. *a*, ale alin. (3), lit.*b* şi ale art. 45, alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Tătăranu  proiectul de Hotărâre privind  transformarea 
unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, 
județul Vrancea.   

Propun spre aprobare  în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tătăranu, judeţul Vrancea din 
19.07.2017, transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Tătăranu, județul Vrancea 

 
SECRETARUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV - TERITORIALE, 

VLAVIAN – GURMEZA Maria, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA  
COMUNA TĂTĂRANU  
CONSILIUL  LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 3: pentru administrație publică  locală, juridică, apărarea  ordinii 
și liniștii publice, drepturilor cetățenilor 
 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 
din: 19.07.2017 

 
 

              În   conformitate  cu  prevederile  art. 54 alin.(4)  și alin.(5)  din Legea  nr. 215/2001 – 
Legea administrației  publice locale, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  aviza  proiectul 
de  hotărâre privind: transformarea unei  funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Tătăranu, județul Vrancea 
              Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre  cuprinde :  
                       -     proiectul de hotarare ; 

- expunerea de motive ; 
- raportul de specialitate .      

       În urma dezbaterilor comisia a hotărât  cu _____voturi “pentru“, ______”împotrivă”, şi ______ 
“abţineri”  avizarea proiectului de hotărâre  în forma propusă  de inițiator.   
 
 
   
                                                                               
                                                                    
                                                Președintele comisiei, 
                                            DIMA Oana – Maria – preşedinte___________ 
                                                 
                                                       Membri: 

                         SON Alexandru_____________ 
                          POIANĂ Neculai ____________ 

                              DUMITRACHE Tomiţă_________ 
                        PETREA Neculai___________ 

                                                                      MATEI Georgel___________ 
                              DRAGOSTIN Ionel____________ 
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