R OM Â N I A
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63
Din 17 august 2017*
PRIVIND: modificarea și actualizarea Organigramei și a Statului de funcții al 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: 5626/11.08.2017;
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 17.08.2017
Având în vedere expunerea de motive a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu,
judeţul Vrancea, înregistrată sub nr. 5627/11.08.2017;
Având în vedere referatul secretarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub nr.
5628/11.08.2017;
Având în vedere raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate nr. 3;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare;
Având în vedere Ordinul Instituției Prefectului – județul Vrancea nr. 77/07.04.2017 prin care ni
se comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2017, unde comunei Tătăranu i-a revenit numărul
total de 30 posturi;
Având în vedere prevederile HCL nr. 34/31.03.2017 privind aprobarea bugetului U.A.T.-lui
Tătăranu, județul Vrancea pe anul 2017;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Având în vedere prevederile art. 40, alin (1), lit. ”a” din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii,
republicată, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (3), lit. “b” şi art. 63, alin (5), lit.”e” din Legea nr.
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin(1) din Legea nr. 215/2001, privind Administrația publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
PROPUN:
ART. 1 – Se aprobă modificarea și actualizarea Organigramei și al Statului de funcții al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, județul Vrancea, prin înființarea unui post
contractual de șofer, conform Anexei 1 și Anexei 2 la prezenta hotărâre.
ART. 2 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-ul Bărbieru Bănel primarul comunei Tătăranu, județul Vrancea.
ART. 3 – Prin grija secretarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, prezenta hotărâre va fi
adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei şi comunicată Instituţiei Prefectului - judeţul Vrancea.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
BĂRBIERU Bănel,

R OM Â N I A
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 63
Din 17 august 2017*
PRIVIND: modificarea și actualizarea Organigramei și a Statului de funcții al 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: 5626/11.08.2017;
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 17.08.2017
Având în vedere expunerea de motive a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu,
judeţul Vrancea, înregistrată sub nr. 5627/11.08.2017;
Având în vedere referatul secretarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub nr.
5628/11.08.2017;
Având în vedere raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate nr. 3;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare;
Având în vedere Ordinul Instituției Prefectului – județul Vrancea nr. 77/07.04.2017 prin care ni
se comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2017, unde comunei Tătăranu i-a revenit numărul
total de 30 posturi;
Având în vedere prevederile HCL nr. 34/31.03.2017 privind aprobarea bugetului U.A.T.-lui
Tătăranu, județul Vrancea pe anul 2017;
Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
Având în vedere prevederile art. 40, alin (1), lit. ”a” din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii,
republicată, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (3), lit. “b” şi art. 63, alin (5), lit.”e” din Legea nr.
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin(1) din Legea nr. 215/2001, privind Administrația publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 – Se aprobă modificarea și actualizarea Organigramei și al Statului de funcții al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Tătăranu, județul Vrancea, prin înființarea unui post
contractual de șofer, conform Anexei 1 și Anexei 2 la prezenta hotărâre.
ART. 2 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-ul Bărbieru Bănel primarul comunei Tătăranu, județul Vrancea.
ART. 3 – Prin grija secretarului comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, prezenta hotărâre va fi
adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei şi comunicată Instituţiei Prefectului - judeţul Vrancea.
PREŞDINTE de ŞEDINŢĂ,
Cons. SON Alexandru,

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obținut: 9 voturi ,,pentru”, 0 “împotrivă şi 0 “abţineri”

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL U. A.T. Tătăranu,
VLAVIAN – GURMEZA Maria,

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
-PRIMARNR. 5627/11.08.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind: modificarea și actualizarea Organigramei și a Statului de
funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Tătăranu, județul Vrancea

Având în vedere prevederile art. 40, alin (1), lit. ”a” din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii,
republicată, actualizată;
La nivelul U.A.T. – lui Tătăranu, județul Vrancea pentru desfășurarea activității de trasport elevi
în condiții optime, ținând cont de faptul că sunt două microbuze școlare este nevoie de doi șoferi pentru
trasportul școlar, de aceea solicit înființarea celui de –al doilea post de șofer la nivelul U.A.T. – lui
Tătăranu.
În anul școlar 2016 – 2017 cel de al doilea șofer a fost suplinit de d-ul director al Școlii care
îndeplinea condițiile pentru transportul elevilor, dar fiind că are funcția de director nu poate face această
activitate în permanență, de aceea consider că este nevoie de înființarea unui post contractual de șofer la
nivelul comunei Tătăranu.
Comuna are în componența sa 5 sate dispersate, ceea ce impune ca trasportul să fie asigurat de
cele două microbuze.
Având în vedere Ordinul Instituției Prefectului – județul Vrancea nr. 77/07.04.2017 prin care ni
se comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2017, unde comunei Tătăranu i-a revenit numărul
total de 30 posturi, postul sus menționat este în afara numărului stabilit prin Ordinul Prefectului.
Având în vedere prevederile HCL nr. 34/31.03.2017 privind aprobarea bugetului U.A.T.-lui
Tătăranu, județul Vrancea pe anul 2017, ținând cont și de prevederile Legii nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acesta se încadrează în prevederile bugetare;
De aceea consider că este de competența dumneavoastră domnilor consilieri ca în ședința
extraordinară din data de 17.08.2017 să adoptați proiectul de hotărâre – privind modificarea și
actualizarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei
Tătăranu, județul Vrancea

PRIMAR,
BĂRBIERU Bănel,

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
COMUNA TĂTĂRANU
SECRETAR COMUNĂ
NR. 5628/11.08.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind: modificarea și actualizarea Organigramei și a Statului de
funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Tătăranu, județul Vrancea
Proiectul de hotărâre este temeinic.
Având în vedere prevederile art. 40, alin (1), lit. ”a” din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii,
republicată, actualizată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare;
Având în vedere Ordinul Instituției Prefectului – județul Vrancea nr. 77/07.04.2017 prin care ni
se comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2017, unde comunei Tătăranu i-a revenit numărul
total de 30 posturi;
Având în vedere prevederile HCL nr. 34/31.03.2017 privind aprobarea bugetului U.A.T.-lui
Tătăranu, județul Vrancea pe anul 2017, ținând cont și de prevederile Legii nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acesta se încadrează în prevederile bugetare;
Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului înregistrată sub nr. 5627/11.08.2017 privind
modificarea și actualizarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al
primarului comunei Tătăranu, județul Vrancea;
Având în vedere solicitarea d-lui primar pentru înființarea celui de-al doilea post de șofer pentru
transportul școlar la nivelul U.A.T. – lui Tătăranu, consider că este imperios necesar a se aproba această
solicitare.
În consecință se întrunesc condițiile cerute de lege pentru ca proiectul de hotărâre să poată fi
supus dezbaterii Consiliului Local Tătăranu, judeţul Vrancea în ședința extraordinară din data de
17.08.2017.

SECRETAR COMUNĂ,
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 17.08.2017
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: modificarea și actualizarea Organigramei și a Statului de funcții al 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____________

