
CONSILIUL LOCAL 
HOTĂRÂRE

Privind : aprobarea organigramei, a  statului de funcţii  
publice, tabelul nominal privind transformarea unor posturi, precum şi numărul de 

personal aferent aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu şi a serviciilor  
publice din comuna Cornu,  

Consiliul Local al comunei Cornu, judetul Prahova:
Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului comunei Cornu şi raportul întocmit de secretarul comunei, 
având în atribuţii gestionarea resurselor umane;
- hotărârea Consiliului Local Cornu nr.52/23.12.2009, privind aprobarea statului de funcţii pentru 
anul 2009;
-  hotărârea  Consiliului  Local  Cornu  nr.1/3.03.2009,  privind  aprobarea  Regulamentului  de 
organizare şi funcţionare a Primăriei comunei Cornu;
- prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, rerepublicată, 
cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru 
aprobarea  normelor  privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor  publici  –  cu 
modificările şi completările ulterioare;
- 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;
- adresa nr.10495/13.07.2010 emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Prahova, privind numărul 
de posturi din aparatul de specialitate al primarului, precum şi din instituţiile publice locale;

În temeiul prevederilor art.45 si ale art.63, alin.(5), lit.e coroborat cu art.36 alin. (1), alin.
(2)  lit.”a”  şi  alin.  (3)  lit.”b”  din  Legea  nr.215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1)Se aprobă  Organigrama,  Statul de funcţii  publice aferent  aparatului de 
specialitate  al  primarului  comunei  Cornu  şi  a  serviciilor  publice  din  comuna  Cornu, 
precum şi transformarea unor posturi, conform anexelor nr.1, 2 şi 3 ce fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.2. Începând cu data intrării  în  vigoare  a prezentei  hotărâri,  se abrogă Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Cornu nr.52/2009, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei;

Art. 3. – Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri ,Primarul comunei Cornu va 
proceda la  reorganizarea  instituţiei  publice  locale  –  COMUNA CORNU,   în  conformitate  cu 
prevederile  Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi  completarea Legii  nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, fapt 
pentru care:

a) numeşte funcţionarii publici în funcţiile publice sau în compartimentele funcţionale, după 
caz, potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1;

b) numeşte personalul contractual în noile funcţii sau în noile compartimente funcţionale, 
potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1;

c) acordă preavizele, prevăzute de lege, în cazul persoanelor ce fac obiectul eliberării din 
funcţiile publice sau concedierii, după caz, urmând întreaga procedură legală, pentru încadrarea 
în numărul de personal aprobat prin prezenta hotărâre;

d)  reflectă  în  bugetul  local  al  comunei,  prin  rectificare  bugetară  locală,  prevederile 
prezentei, ca urmare a reorganizării instituţiei publice locale;

e) redistribuie atribuţiile pe noile funcţii, în condiţiile continuării tuturor activităţilor specifice 
autorităţilor administraţiei publice locale, pe principii  de economicitate, eficacitate, eficienţă şi 
operativitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Cornu, celor 
interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

R O M Â N I A
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA CORNU



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nicolae SAVU

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                SECRETAR,
                                                                                                              Daniela IANCU 
Cornu, 16 august 2010
Nr.40

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA



COMUNA CORNU
PRIMAR                                                                          

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

La proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, a  statului de funcţii 
publice, tabelul nominal privind transformarea unor posturi, precum şi numărul de personal 

aferent aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu 
şi a serviciilor publice din comuna Cornu

A. Numărul total de posturi al aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu şi al   

instituţiilor publice de interes local din comuna Cornu:   87  

B. Numărul locuitorilor comunei Cornu  la data de 29.12.2009 :   4.461  

C. Valoarea  proiectelor  contractate  şi  aflate  în  implementare  din  fonduri  externe   

nerambursabile  este  de  :    2.993.546  Euro  ,  iar  perioada  de  implementare  este  :   

22.07.2009 – 22.07.2012  .  
D. Numărul posturilor salarizate din capitolele de cheltuieli  prevăzute de art.III  alin.2 din 

O.U.G. nr.63/2010: 

 Capitolul Invăţământ = 32
 Capitolul Asigurări şi Asistenţă socială = 17

E. Posturi aferente serviciului de poliţie comunitară   : 4

F. Numărul de posturi reduse  : 

 Privind funcţiile publice   : s-a redus numărul funcţiilor publice de la 20 (din care 2 

de  conducere  şi  18  de  execuţie)  la  15  (din  care  1  de  conducere  şi  14  de  execuţie). 

Reducerea a fost operată numai asupra funcţiilor vacante.

 Privind funcţiile contractuale:   

 S-a desfiinţat funcţia de consilier al primarului.

 S-au  desfiinţat  7  funcţii  contractuale  vacante  din  cadrul  Serviciului  S.G.C.L. , 

acesta fiind reorganizat în Serviciul de utilităţi publice.

G. Alte modificări intervenite în procesul de reorganizare  :

 Privind  funcţiile  publice  :  Serviciul  poliţie  comunitară s-a  reorganizat  în 

Compartiment  ordine publică (ca urmare a reducerii  numărului  de posturi)  iar  cele două 

funcţii contractuale de referent (poliţist comunitar) s-au modificat în funcţii publice (referent 

clasa III, grad profesional principal, treapta de salarizare 1, şi, respectiv  referent clasa III, 

grad profesional  superior,  treapta de salarizare  1),  pentru respectarea prevederilor  H.G. 

nr.2295/2004  potrivit  căreia  personalul  Poliţiei  Comunitare  este  numit  în  funcţii  publice 

specifice. În acelaşi context, funcţia publică vacantă  Şef serviciu poliţie comunitară a fost 

înlocuită cu funcţia vacantă inspector clasa I, grad profesional superior, treapta de salarizare 

3 iar  funcţia  publică  vacantă  inspector  clasa  I,  grad  profesional  asistent,  treapta  de 

salarizare 3 din acelaşi compartiment, se modifică în iar funcţia publică vacantă  inspector 

clasa I, grad profesional principal, treapta de salarizare 1.

 Reorganizarea  Serviciului  de  administraţie  locală în  Compartiment  urbanism, 

mediu, agricultură; 



 Desfiinţare Compartiment Protecţia Mediului-Situaţii de urgenţă;

 Reorganizarea  Compartimentului  Administraţie  fiscală  şi  control  financiar în 

Compartiment Impozite-taxe şi  Compartiment Buget-Contabilitate

 S-au  desfiinţat  Compartimentul  Integrare  Europeană-Informatică-Arhivă-

Secretariat şi  Compartimentul  Juridic-Achiziţii  Publice-Investiţii  şi  s-au  reorganizat  în  

Compartiment Investiţii  –Achiziţii  Publice şi  Compartiment  Proiecte cu finanţare externă; 

Privind funcţiile contractuale: 

 S-a reorganizat Serviciul Administrare şi întreţinere spaţii verzi în  Compartiment  

Administrarea domeniului public şi privat. 

H. Toate  modificările  de mai  sus  au fost   efectuate  cu respectarea  dispoziţiilor  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. Numărul  de posturi 

propus pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Cornu şi pentru instituţiile 

publice din comuna Cornu se încadrează în normativul stabilit de O.U.G. nr.63/2010.

Primar,
Cornel Nanu

            

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA



COMUNA CORNU
SECRETAR

    RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind:  proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, a  statului de funcţii 

publice, tabelul nominal privind transformarea unor posturi, precum şi numărul de personal 
aferent aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu

 şi a serviciilor publice din comuna Cornu 

Secretarul comunei Cornu, având în atribuţii gestiunea resurselor umane din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Cornu;

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Cornu, domnul Cornel Nanu, 
am constatat următoarele:

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010, Instituţia 
Prefectului  Judeţului  Prahova  a  comunicat  Primarului  comunei  Cornu,  prin  adresa 
nr.10495/13.07.2010, numărul de posturi calculat pentru aparatul de specialitate al primarului, 
precum şi din instituţiile publice locale. 

Ca urmare, Primarul comunei Cornu a procedat la Stabilirea noii structurii organizatorice, 
precum şi la stabilirea atribuţiilor şi condiţiilor specifice pentru fiecare post, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (3), art. 100 alin. (1), (2) şi (3), respectiv art. 99 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

În  urma  reorganizării  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Cornu  se 
configurează  o  nouă  organigramă  în  care  apar  structuri  noi,  altele  se  desfiinţează,  au  loc 
redistribuiri de sarcini şi posturi între compartimentele funcţionale, ceea ce determină importante 
modificări în structura internă a organigramei şi a statului de funcţii. Deasemenea, se impune 
transformarea unor posturi de natură contractuală în funcţii publice,  cu respectarea art. 54 din 
Legea 188/1999 şi a condiţiilor de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi 
gradului profesional ale funcţiei publice.

Concluzii:
1.  Apreciem  că  modificările  aduse  prin  reorganizarea   aparatului  de  specialitate  al 

primarului  şi  a  instituţiilor  publice  din  comuna  Cornu  au  fost  efectuate  cu   respectarea 
prevederilor legale în domeniu:
-  art.36,  alin.(3)  lit.”b” din  Legea  215/2001  a  administraţiei  publice  locale  conform  căruia 
Consiliul Local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, „..  organizarea şi statul de 
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes  
local”
-art.107 alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,  rerepublicată, cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  care  prevede  obligativitatea  autorităţilor  şi  instituţiilor 
publice de a solicita A.N.F.P. avizul privind funcţiile publice , cazul modificării acestora;
-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;

2. Noua dimensionarea a structurilor,  a funcţiilor publice şi contractuale are în vedere 
respectarea următoarelor principii :
- structura organizatorică să fie simplă şi clară şi să acopere toate activităţile pe care le 

desfăşoară în prezent;
- atribuţiile şi condiţiile specifice fiecărui post să acopere toate competenţele de la nivelul 

administraţiei publice locale;
- numărul nivelelor de autoritate să fie minim pentru a se elimina barierele de comunicare 

şi de asumare a responsabilităţii.
Faţă  de  cele  prezentate,  propunem  spre  aprobare  proiectul  de  hotărâre  privind 

modificarea statului  de funcţii  publice  aferente  aparatului  de  specialitate,  considerând  acest 
proiect atât oportun cât şi necesar. Menţionez că ANFP a acordat avizul nr.487997 la acest 
proiect de hotărâre

Secretar,
Daniela IANCU



AUTORITATEA PUBLICĂ: 
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ORGANIGRAMA

NANU CORNEL, PRIMAR

         ______________            
 L.S. 

CONSILIUL LOCAL PRIMAR
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STAT DE FUNCŢII
Nr 
crt

STRUCTURA Funcţie 
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Înalt 
funcţionar 
public

de 
conducere

de 
execuţie/ 
nivel de 
salarizare

de 
conducere

de 
execuţie

1 primar
2 viceprimar
3 auditor I principal 2 S
4 Secretar 1

Serviciul utilităţi publice
5 Şef 

serviciu
S 2

6 Inspector 
de 
specialitate

II S

7 Referent IA M
8 Şofer II M
9 Muncitor 

calificat
I M

10 Muncitor 
calificat

II M

11 Muncitor 
calificat

II M

12 Muncitor 
calificat

II M

13 Muncitor 
calificat

III M

Compartiment cultură M
14 Director 

cămin
S 2

15 Bibliotecar 1A S
Compartiment 
administrarea 



domeniului public/privat
16 Muncitor 

calificat
II M

17 Muncitor 
calificat

II M

18 Muncitor 
calificat

III M

19 Muncitor 
calificat

III M

20 Muncitor 
calificat

III M

Compartiment 
 impozite şi taxe

21 inspector I asistent 1 S
22 inspector I asistent 3 S

Compartiment buget- 
investiţii-achiziţii 
publice

23 inspector I principal 1 S
24 consilier I principal 1 S
25 inspector I asistent 3 S
26 referent III superior 1 M

Compartiment proiecte 
cu finanţare exeternă

27 consilier IA S
28 inspector I S
29 inspector I S
30 Inspector II S
31 Inspector II S

Compartiment 
urbanism, mediu, 
agricultură

32 Inspector I principal 2 S
33 Inspector I superior 3 S
34 Referent 

de 
specialitate

II asistent 2 SSD

Compartiment ordine 



publică
35 inspector I superior 3 S
36 inspector I principal 1 S
37 referent III principal 1 M
38 referent III superior 1 M

Asistenţi personali 
persoane cu handicap

39 Asist. personal III M
40 Asist. personal III M
41 Asist. personal III M
42 Asist. personal III M
43 Asist. personal III M
44 Asist. personal III M
45 Asist. personal III M
46 Asist. personal III M
47 Asist. personal III M
48 Asist. personal III M
49 Asist. personal III M
50 Asist. personal III M
51 Asist. personal III M
52 Asist. personal III M
53 Asist. personal III M
54 Asist. personal III M

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 15
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 14
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 2
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 19
ALEŞI LOCALI 2

NR. TOTAL FUNCŢII IN INSTITUTIE 38
INVĂŢĂMÂNT 32
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 17

TOTAL 87

NANU CORNEL, PRIMAR

 ______________            
 L.S. 
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Tabelul privind modificarea calităţii posturilor

NANU CORNEL, PRIMAR

 ______________            
 L.S. 

Nume/prenume/
post vacant

Nivelul 
studiilor 
deţinute

Funcţia contractuală 
deţinută/compartimentul

Scopul 
principal al 

postului

Salarizarea 
conform 
Legii nr. 
330/2009

Vechimea în 
specialitatea 

studiilor
(ani, luni)

Funcţia publică 
propusă

(denumire, clasa, grad 
profesional, treapta de 

salarizare)

Salarizarea 
conform Legii 
nr. 330/2009

Ialama Ion M Referent Poliţist 
comunitar

1110 8 ani, 2 luni Referent, clasa III, 
prad profesional 

principal, treapta de 
salarizare 1

1187

Vintilă 
Gheorghe

M Referent Poliţist 
comunitar

1110 12 ani, 6 luni Referent, clasa III, 
prad profesional 

superior, treapta de 
salarizare 1

1534
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