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Nr. 10 din 15.02.2021 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de  

specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani 
  
 
 

           Luând în considerare referatul de aprobare nr. 7493 din 15.02.2021 al Primarului comunei 
Ariceştii Rahtivani în care se prezintă şi se fundamentează necesitatea aprobării Structurii 
organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii 
Rahtivani; 
 În conformitate cu:  
            - prevederile Hotărârii Consiliului local Ariceştii Rahtivani nr. 55/2020, privind aprobarea 
Structurii organizatorice și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Ariceştii Rahtivani; 
  - prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice; 
           - dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - adresa Instituției Prefectului - Judetul Prahova nr. 6945 din 29.04.2020 înregistrată la Primăria 
comunei Ariceștii Rahtivani sub nr. 9787 din 11.05.2020 privind numarul maxim de posturi ce pot fi 
încadrate la nivelul  unității administrativ-teritoriale; 
           - prevederile  Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
            - prevederile art. 129 alin. (3) lit. c), art. 370 alin. (2), art. 391, art. 405, art. 407, art. 408, art. 
409, art. 414, art. 518, art. 539-542, art. 544-547 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Consiliul local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art. 1 Aprobă Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Ariceştii Rahtivani, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art. 2 Aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii 
Rahtivani, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3  Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului local 
Ariceștii Rahtivani nr. 55/2020. 
           Art.  4  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei 
Ariceştii Rahtivani prin Serviciul Buget Finanţe și Investiții şi Compartimentul Resurse umane. 
           Art. 5 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor, autorităţilor şi persoanelor interesate va fi 
asigurată de către Secretarul general al comunei. 
 
 

INIŢIATOR: 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
 

        AVIZAT, 
        SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

Violeta-Neluța PETCU 

    



ANEXA	nr.1	la	Hotararea	Consiliul	Local	Ariceștii	Rahtivani
nr. …………../……………..

STRUCTURA	ORGANIZATORICĂ
A	APARATULUI	DE	SPECIALITATE	AL	PRIMĂRIEI	COMUNEI	ARICEȘTII	RAHTIVANI

Cabinet	Primar 1 					Secretar	general	al	 1 1
											comunei

S.P.C.L.E.P. 3

1

ARHITECT-ȘEF 1

Compart. 3 Compart. 3 Compart. 2 Compart. 1 Serviciu 10 Compart. 3 Compart. 2 Compart. 1
Registru Asistență	 Registratura, Resurse Buget Urbanism, Achiziții Audit
agricol	și socială Relații	publice, umane Finante	și Amenajare	 publice
Cadastru Monitorizare	proceduri Investiții teritoriu	și
funciar administrative 1 Disciplina	în	

9 construcții

Serviciu 8 Compart. 1 Compart. 2 Compart. 10
Poliție Situații	de	 Cultură Autogospodărire

Total	personal 55 locală urgență, Mentenanță	și
Aparat	de	specialitate	primar 53 Protecție Transport
Demnitari 2 1 civilă

7 SSM

5 2 	

PRIMAR,
Gheorghe	ORBUpublică	și	Paza	

bunurilor

CONSILIUL	LOCAL		PRIMAR

Viceprimar

Cabinet	Viceprimar

Compart. Compart.
Ordine	și	Liniște Protecția	mediului	
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NR. 7493 din 15.02.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii 

ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani   
 

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, consiliul local aprobă, în condițiile legii, la propunerea 
primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate. 

Structura organizatorică și Statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului 
comunei Ariceștii Rahtivani au fost aprobate prin H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr. 55 din 27.05.2020. 

Potrivit dispozitiilor art. 154 alin (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a activitatilor 
date în competenta sa, Primarul beneficiaza de un aparat de specialitate pe care îl conduce.  

Raportat la necesitatile specifice rezolvarii problemelor curente date în competenta sa, 
Primarul comunei poate propune Consiliului local modificarea structurii organizatorice și a 
statului de funcții ale aparatului de specialitate pe care îl conduce.  

În vederea desfașurării în condiții normale a activității în cadrul Primăriei este necesar  
crearea unui aparat de lucru apt numeric și profesional, structurat în conformitate cu cerințele 
impuse de legislația în vigoare. Totodata pentru respectarea standarelor de calitate atât a 
serviciilor oferite cetățenilor cât și instituțiilor și persoanelor juridice, este necesar alocarea de 
personal specializat și în număr corespunzator.  

De asemenea pentru asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, 
eficient și imparțial, în interesul cetățenilor, precum și al instituției publice este necesar ca 
activitățile desfășurate în cadrul instituției care implică exercitarea prerogativelor de putere 
publică, precum punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative, elaborarea 
proiectelor de acte normative, elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor, a 
studiilor necesare realizării și implementării politicilor publice, etc. să fie îndeplinite de funcționari 
publici. Precizez faptul că funcțiile contractuale din structura instituției nu au atribuții cu 
prerogative de putere publică. 

Astfel propun față de ultima structură organizatorică și stat de funcții aprobate următoarele 
modificări: 

1. Înființarea structurii Cabinet Primar, cu un post - funcție contractuala de executie de 
consilier, studii superioare. 

2. Înființarea structurii Cabinet Viceprimar, cu un post - functie contractuala de executie 
de referent, studii medii. 

3. În cadrul Compartimentului Achiziții publice inființarea unei functii publice de executie   
de consilier achiziții publice grad profesional superior. 

4. Desființarea functiei publice de executie vacanta de inspector clasa I grad profesional  
superior și a functiei publice de executie vacanta de inspector clasa I grad profesional principal 
din cadrul Serviciului Buget Finanțe și Investiții. 

   
 



5. Desfiintarea Serviciului Administrație publică, compartimentele trecând în subordinea 
primarului și al secretarului general al comunei și desființarea functiei publice de conducere 
vacanta de șef serviciu. 

6. Transformarea funcției publice de execuție vacantă de Inspector clasa I grad 
profesional „principal”  în  Inspector clasa I grad profesional „asistent” din cadrul 
Compartimentului Asistență socială. 

7. Înființarea funcției publice de conducere de Arhitect-șef, în subordinea primarului 
comunei. 

8. Din cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajare teritoriu și Disciplina in constructii se 
desfiinteaza functia publica de executie vacanta de inspector clasa I grad profesional superior și 
se transformă funcția publica de execuție vacantă de Inspector clasa I grad profesional principal  
în  Inspector clasa I grad profesional asistent. Compartimentul va functiona in subordinea 
Arhitectului-șef, cu o structura de 3 posturi. 

9. Reorganizarea Compartimentului Servicii de Utilitati publice locale si Intretinere in 
sensul ca isi schimba denumirea in Compartiment Autogospodărire, Mentenanță și Transport 
care va functiona cu o structura de 10 posturi - functii contractuale de executie. 

Din cadrul acestui compartiment se va desființa funcția contractuală de execuție ocupată 
de muncitor necalificat I – femeie de serviciu la Căminul Cultural Ariceștii Rahtivani și se va 
înființa funcția contractuală de execuție de muncitor calificat I, M. 

Compartimentul Transport se desființează iar cele 3 posturi de șofer I vor face parte din  
Compartimentul nou înființat Compartiment Autogospodărire, Mentenanță și Transport care va 
avea în structură 10 posturi, astfel: 

• 2 posturi ocupate – funcții contractuale de execuție de muncitor calificat I; 
• 2 posturi ocupate - funcții contractuale de execuție de muncitor necalificat I; 
• 3 posturi ocupate - funcții contractuale de execuție de șofer I, dintre care 1 post 

șofer transport școlar; 
• 1 post vacant – funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, I, S; 
• 1 post vacant - funcție contractuală de execuție de administrator I, M; 
• 1 post vacant - funcție contractuală de execuție de muncitor calificat I, M. 
10. In cadrul Serviciului Politie locala, din cadrul Compartimentului Ordine și Liniste 

publica si Paza bunurilor se va desfiinta functia publica de executie vacanta de politist local clasa 
I grad profesional debutant. 

În cadrul Compartimentului Protectia mediului se infiinteaza functia publica de executie de 
politist local clasa III grad profesional superior. 

  În conformitate cu prevederile legale în materie, având în vedere cele prezentate, se 
impune inițierea prezentului  proiect de hotărâre pe care îl consider necesar și oportun. 

 

PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
 
 



R O M Â N I A

JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI

P R  I  M  Ă  R  I  A

Aricestii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, Cod 107025, fax: 0244 380036, tel:
0244 380068, C.U.I  2842927

e-mail: resurseumane@comunaaricestiirahtivani.ro
website:   www.comunaaricestiirahtivani.ro

Nr. 7606 din 16.02.2021  
Raport  de  specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice şi a 
Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice şi a
Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani
precum și referatul de aprobare nr. 7493 din 15.02.2021 al Primarului comunei Ariceştii
Rahtivani.

Luând în considerare prevederile art. 129 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia consiliul local aprobă, în
condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de
specialitate.

În conformitate cu prevederile art. 407 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, funcțiile publice se stabilesc prin act administrativ al
conducătorului acesteia, respectiv prin hotărâre a consiliului local.

Structura organizatorica si Statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului
comunei Aricestii Rahtivani au fost aprobate prin H.C.L. Aricestii Rahtivani nr. 55 din 27.05.2020
privind  aprobarea Structurii organizatorice și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Primarului comunei Ariceştii Rahtivani.

Prin adresa Instituției Prefectului – județ Prahova nr.  6945 din 29.04.2020 înregistrată la
Primăria comunei Ariceștii Rahtivani sub nr. 9787 din 11.05.2020 a fost transmis numarul maxim de
posturi ce pot fi încadrate la nivelul  unității administrativ-teritoriale.

De asemenea pentru asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient
și imparțial, în interesul cetățenilor, precum și al instituției publice este necesar ca activitățile
desfășurate în cadrul instituției care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, precum
punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative, elaborarea proiectelor de acte
normative, elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor, a studiilor necesare
realizării și implementării politicilor publice, etc. să fie îndeplinite de funcționari publici.  Precizăm
faptul că funcțiile contractuale din structura instituției nu au atribuții cu prerogative de putere publică.

Față de ultima organigramă și stat de funcții aprobate intervin următoarele modificări:
- postul temporar vacant de inspector superior din cadrul Serviciului Buget Finanțe și Investiții

devine vacant in urma  incetarii raporturilor de serviciu ale funcționarului public ;

mailto:resurseumane@comunaaricestiirahtivani.ro
http://www.comunaaricestiirahtivani.ro/


- postul de inspector asistent din cadrul Serviciului Administrație publică, Compartiment
Registru agricol și Cadastru funciar devine inspector principal, în urma promovării în grad
profesional;

- postul de referent clasa III grad profesional superior în cadrul Serviciului Administrație
publică, Compartiment Registru agricol și Cadastru funciar, ocupat, se mută definitiv în cadrul
Serviciului Buget Finanțe și Investiții din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceștii
Rahtivani;

 - postul de inspector asistent din cadrul Serviciului Administrație publică, Compartiment
Registratura, Relații publice, Monitorizare Proceduri administrative devine inspector principal, în
urma promovării în grad profesional;

- postul de inspector asistent din cadrul Serviciului Administrație publică, Compartiment
Registratura, Relații publice, Monitorizare proceduri administrative devine temporar vacant, în urma
suspendării raporturilor de serviciu pentru a beneficia de indemnizație creștere copil;

- postul de inspector superior din cadrul  Compartimentului Urbanism Amenajare teritoriu și
Disciplina în construcții  devine vacant in urma  incetarii raporturilor de serviciu ale funcționarului
public.

In urma analizarii activitatii serviciilor și compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Aricestii Rahtivani, ca urmare a modificărilor propuse, 

Reorganizarea aparatului de specialitate pe structuri organizatorice se realizează
astfel:
1. Se înființează Cabinet Primar, in subordinea primarului comunei.

Se înfiinteaza functia contractuala de executie de consilier, studii superioare.
2. Se înființează Cabinet Viceprimar, in subordinea viceprimarului comunei.

Se înfiinteaza functia contractuala de executie de referent, studii medii.
3. Compartiment Achiziții publice
 se infiintează functia publica de executie de consilier achiziții publice clasa I, grad 
profesional superior, în conformitate cu prevederile art. 370 alin. (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, având
în vedere faptul că sarcinile, atribuțiile și responsabilitățile aferente postului implică exercitarea
prerogativelor de putere publică.
1. Serviciu Buget Finanțe și Investiții
 se desființează functia publica de executie vacanta de inspector clasa I grad profesional
superior;
 se desființează functia publica de executie vacanta de inspector clasa I grad profesional
principal.
1. Se desființează Serviciul Administrație publică și functia publica de conducere vacanta de
șef serviciu, compartimentele trecând în subordinea primarului și secretarului general al comunei. 
2. Compartiment Asistență socială

- se transformă funcția publica de execuție vacantă de „Inspector” clasa I grad profesional 
„principal”  în  „Inspector” clasa I grad profesional „asistent”.
3. Se înființează funcția publică de conducere de Arhitect-șef, în conformitate cu prevederile
art. 
370 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că sarcinile, atribuțiile și
responsabilitățile aferente postului implică exercitarea prerogativelor de putere publică.

      Compartiment Urbanism, Amenajare teritoriu și Disciplina in constructii
Se desfiinteaza functia publica de executie vacanta de inspector clasa I grad profesional 



superior.
Se transformă funcția publica de execuție vacantă de „Inspector” clasa I grad profesional 

„principal”  în  „Inspector” clasa I grad profesional „asistent”.
 Compartimentul va functiona in subordinea Arhitectului-șef, cu o structura de 3 posturi astfel:
- functia publica de executie ocupata de inspector clasa I grad profesional asistent;
- functia publica de executie ocupata de referent clasa III grad profesional superior;

- funcția publică de execuție vacantă de Inspector clasa I grad profesional asistent.
1. Compartiment Servicii de Utilitati publice locale si Intretinere se reorganizeaza si isi 
schimba denumirea in Compartiment Autogospodărire, Mentenanță și Transport care va functiona
cu o structura de 10 posturi - functii contractuale de executie.

Urmare a reorganizării Compartimentului Servicii de Utilitati publice locale si Intretinere se 
desființează 1 post ocupat de muncitor necalificat I - funcție contractuală de execuție – femeie de
serviciu la Căminul Cultural Ariceștii Rahtivani.

Se înființează functia contractuala de executie de muncitor calificat I, M.
Desființarea postului ocupat de natură contractuală se realizează cu respectarea prevederilor

art. 65 și art. 75-78 ale Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

Urmare reorganizării, cu personalul contractual menținut în funcție se încheie act adițional la
contractul individual de muncă.

Compartiment Transport se desființează iar cele 3 posturi de șofer I vor face parte din 
Compartimentul nou înființat Compartiment Autogospodărire, Mentenanță și Transport.

Compartimentul Autogospodărire, Mentenanță și Transport va avea în structură 10 posturi,
astfel:
 2 posturi ocupate – funcții contractuale de execuție de muncitor calificat I;

 2 posturi ocupate - funcții contractuale de execuție de muncitor necalificat I;
 3 posturi ocupate - funcții contractuale de execuție de șofer I, dintre care unul șofer 

transport școlar;
 1 post vacant – funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, I, S;

 1 post vacant - funcție contractuală de execuție de administrator I, M;
 1 post vacant - funcție contractuală de execuție de muncitor calificat, I, M.

1.  Serviciu Politie locala
 Compartiment Ordine și Liniste publica si Paza bunurilor

- se desfiinteaza functia publica de executie vacanta de politist local clasa I grad 
profesional debutant;

 Compartiment Protectia mediului  
- se infiinteaza functia publica de executie vacanta de politist local clasa III grad profesional

superior, în conformitate cu prevederile art. 370 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul
că sarcinile, atribuțiile și responsabilitățile aferente postului implică exercitarea prerogativelor de
putere publică.

Avand in vedere cele prezentate proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii
organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei
Ariceştii Rahtivani îndeplinește condițiile legale în materie și poate fi supus spre aprobare
Consiliului local.

REFERENT DE SPECIALITATE,
Mariana-Adriana GHERGHINA




