
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂRE 

 
privind modificarea Statului de funcţii aprobat prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Cornu nr. 54 din 23 septembrie 2014, privind aprobarea organigramei şi a statului 

de funcţii ale comunei Cornu, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat 
       

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

         analizând temeiurile juridice respectiv prevederile: 
a) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), raportate la cele ale art. 63 alin. (5) lit. e) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) art. 107  din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
c) 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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
d) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 54 din 23 septembrie 2014 privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Cornu,  
e) adresa nr.5667/3.04.2017 emisă de Prefectul Judeţului Prahova privind numărul maxim de posturi 
ce pot fi încadrate la nivelul unităţii administrative-teritoriale în anul 2017; 
f) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.30 din 30 martie 2017, privind aprobarea bugetului 
local al comunei Cornu pe anul 2017, prin care se aprobă un număr de 25 posturi de asistent personal 
pentru persoanele cu handicap grav; 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.2948/24.04.2017; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr. 2948/24.04.2017; 
c) raportul conţinând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, comisia 
pentru dezvoltare economică-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire 
comunală, servicii publice, societăţi comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, 
d) raportul conţinând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, comisia 
pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică, 
 

CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1 –  (1) Se aprobă modificarea Statului de funcţii aprobat prin Anexa nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Cornu nr. 54 din 23 septembrie 2014, privind aprobarea organigramei şi 
a statului de funcţii ale comunei Cornu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 (2) Modificarea statului de funcţii nu vizează funcţii publice. 
 (3) Modificarea Statului de funcţii se aplică asupra a patru funcţii contractuale de execuţie 

vacante, respectiv prin mutarea acestora de la Compartimentul Iluminat Public la Compartimentul 
Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Serviciului Utilităţi Publice, Cultură, Tineret şi 
Sport şi modificarea calităţii posturilor în: şofer (1 post), electrician(1 post) şi muncitor calificat(2 
posturi). 

 



 
 
(4) Modificarea Statului de funcţii se aplică şi cu privire la majorarea numărului de funcţii 

contractuale de execuţie vacante de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, de la 20 la 25, 
pentru punerea în aplicare a prevederilor art.4 alin.(4) din Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Cornu nr.30 din 30 martie 2017, privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017. 

 (5) Celelalte prevederi ale Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 54 din 23 
septembrie 2014 îşi păstrează valabilitatea. 

(6) Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de compartimentele de specialitate privind 
gestiunea resurselor umane din cadrul Primăriei comunei Cornu. 

 
Art. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei www.comunacornu.ro  şi se transmite către: 
- Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
- Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolae ZIDARU 

     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                        SECRETARUL COMUNEI , 
                                                                                                                                  Daniela IANCU 
Cornu, 27 aprilie 2017 
Nr. 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunacornu.ro/


 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR                                                                                                           Nr. 2948/24.04.2017 
                                                                                                                                 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii aprobat prin Anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 54 din 23 septembrie 2014, privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Cornu, cu încadrarea în numărul maxim de 
posturi aprobat 

  
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) litera a), ale alin. (3) litera 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 Cornu proiectul de 
Hotărâre privind  modificarea Statului de funcţii aprobat prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Cornu nr. 54 din 23 septembrie 2014, privind aprobarea organigramei şi a statului de 
funcţii ale comunei Cornu, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. 

Modificările propuse sunt următoarele : 
a) Modificarea a patru funcţii contractuale de execuţie vacante, respectiv prin mutarea acestora de la 
Compartimentul Iluminat Public la Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat din 
cadrul Serviciului Utilităţi Publice, Cultură, Tineret şi Sport şi modificarea calităţii acestor 4 posturi 
în: şofer (1 post), electrician(1 post) şi muncitor calificat(2 posturi). Această modificare este necesară 
pentru asigurarea unei mai bune activităţii specifice compartimentului Administrarea Domeniului 
Public şi Privat, deoarece numărul de posturi existent este insuficient pentru volumul mare de atribuţii 
în ceea ce priveşte gospodărirea localităţii, întreţinerea spaţiilor şi zonelor verzi, curăţenia pe teritoriul 
comunei şi a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţile administraţiei publice locale: 
primărie, cămin cultural, bibliotecă, sală de sport, sală de consiliu, seră, etc. Cele 4 posturi au fost 
prevăzute în anul 2014 la activitatea de iluminat public pentru asigurarea activităţilor ce urmau a se 
desfăşura în incinta parcului fotovoltaic, investiţie ce nu s-a mai realizat, iar posturile stabilite acestui 
compartiment nu mai sunt necesare. 
b) Modificarea Statului de funcţii cu privire la majorarea numărului de funcţii contractuale de execuţie 
vacante de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, de la 20 la 25, pentru punerea în 
aplicare a prevederilor art.4 alin.(4) din Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.30 din 30 
martie 2017, privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017. 

Menţionez că modificarea statului de funcţii nu vizează modificări în structura unor funcţii 
publice şi nici reorganizarea activităţii instituţiilor publice, fapt care nu obligă la obţinerea prealabilă a 
unui aviz de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în condiţiile art.107 din Legea nr.188/1999. 
Deasemenea, nu sunt modificări cu privire la Organigrama comunei aprobată anterior. 

Numărul de posturi din Statul de funcţii este cel stabilit de Instituţia Prefectului Prahova prin 
adresa nr.5667/3.04.2017, în conformitate cu 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru punerea în aplicare a celor menţionate în prezentul referat, am iniţiat prezentul proiect 
de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al comunei Cornu. 

 
 

Primar, 
Cornel NANU 

 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU                                                                     
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Nr. 2949/24.04.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii aprobat prin Anexa nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 54 din 23 septembrie 2014, privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Cornu, cu încadrarea în numărul maxim de 

posturi aprobat 
 

Temeiul juridic pentru aprobarea proiectului de hotărâre este dat de prevederile art.36 alin(2) 
lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform căruia : Consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
local şi ale societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi regiilor autonome de interes local. 

Prin proiectul de hotărâre se propun următoarele : 
a) Modificarea a patru funcţii contractuale de execuţie vacante, respectiv prin mutarea acestora de la 
Compartimentul Iluminat Public la Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat din 
cadrul Serviciului Utilităţi Publice, Cultură, Tineret şi Sport şi modificarea calităţii acestor 4 posturi 
în: şofer (1 post), electrician(1 post) şi muncitor calificat(2 posturi). Această modificare este necesară 
pentru asigurarea unei mai bune activităţii specifice compartimentului Administrarea Domeniului 
Public şi Privat, deoarece numărul de posturi existent este insuficient pentru volumul mare de atribuţii 
în ceea ce priveşte gospodărirea localităţii, întreţinerea spaţiilor şi zonelor verzi, curăţenia pe teritoriul 
comunei şi a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţile administraţiei publice locale: 
primărie, cămin cultural, bibliotecă, sală de sport, sală de consiliu, seră, etc. Cele 4 posturi au fost 
prevăzute în anul 2014 la activitatea de iluminat public pentru asigurarea activităţilor ce urmau a se 
desfăşura în incinta parcului fotovoltaic, investiţie ce nu s-a mai realizat, iar posturile stabilite acestui 
compartiment nu mai sunt necesare. 
b) Modificarea Statului de funcţii cu privire la majorarea numărului de funcţii contractuale de execuţie 
vacante de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, de la 20 la 25, pentru punerea în 
aplicare a prevederilor art.4 alin.(4) din Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.30 din 30 
martie 2017, privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017. 

Proiectul de hotărâre nu vizează modificări în structura unor funcţii publice şi nici 
reorganizarea activităţii instituţiilor publice, fapt care nu obligă la obţinerea prealabilă a unui aviz de 
la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în condiţiile art.107 din Legea nr.188/1999. 
Deasemenea, nu sunt modificări cu privire la structura organizatorică, la relaţiile funcţionale de 
subordonare şi coordonare, fapt pentru care Organigrama avizată în anul 2014 îşi păstrează 
valabilitatea. 

Numărul de posturi din Statul de funcţii respăectă structura şi numărul stabilit de Instituţia 
Prefectului Prahova prin adresa nr.5667/3.04.2017, în conformitate cu 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, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Concluzii:  
Proiectul de hotărâre iniţiat îndeplineşte cerinţele de legalitate, necesitate şi oportunitate pentru 

a fi înaintat spre aprobare Consiliului local.  
  

      Şef serviciu, 
Denisa DĂNCESCU 
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