
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor modificări în structura funcţiilor publice şi contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu 

       
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  alin. (2) lit.a) şi b)  din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) art.4 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017, privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
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) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 55 din 27 septembrie 2016 prin care s-a aprobat 
transformarea funcţiei publice vacante de inspector, grad profesional principal din Compartimentul 
urbanism, în funcţia publică de inspector, grad profesional superior,  
f) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 40 din 27 aprilie 2017 prin care s-a aprobat 
majorarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi modificarea a patru 
funcţii contractuale vacante din cadrul  Serviciului utilităţi publice, cultură, tineret, sport, 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.9671/12.12.2017; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr. 9672/12.12.2017; 
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, 
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 CORNU în anul 2017; 
f) raportul final al examenului de promovare în grad profesional nr. 7985/30.10.2017, încheiat de către 
Comisia de examen, prin care se declară „Admisă” doamna Nicoleta DUMITRU pentru a fi promovată 
în grad profesional superior şi prin care se declară „Admisă” doamna Gabriela-Elena BRAD pentru a 
fi promovată în grad profesional principal; 
 

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

Art.1. –  Se aprobă transformarea funcţiei publice vacante de inspector, grad profesional 
principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Biroul buget local, în funcţia publică de 
inspector, grad profesional asistent Biroul buget local, începând cu data de 1.01.2018.  

            
Art.2. –  Se aprobă transformarea funcţiei publice de inspector, grad profesional principal din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, Biroul buget local, compartiment venituri , în funcţia 
publică de inspector, grad profesional superior Biroul buget local, compartiment venituri, ca urmare a 
promovării  în grad superior prin examen susţinut de doamna Nicoleta DUMITRU.  



Art.3. –  Se aprobă transformarea funcţiei publice de inspector, grad profesional asistent din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, Serviciul Administraţie publică locală, compartiment 
Registrul agricol în funcţia publică de inspector, grad profesional principal, Serviciul Administraţie 
publică locală, compartiment Registrul agricol, ca urmare a promovării  în grad superior prin examen 
susţinut de doamna Gabriela-Elena BRAD.   

 
Art.4. – (1) Se aprobă transformarea a două funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul 

Serviciului utilităţi publice, cultură, tineret, sport, începând cu data de 1.01.2018, astfel: 
a) o funcţie contractuală de execuţie vacantă muncitor calificat I, studii medii/generale din 

Compartimentul administrarea domeniului public şi privat  în funcţia contractuală de asistent social 
principal, studii superioare şi mutarea acesteia în Compartimentul asistenţă socială. 

b) o funcţie contractuală de execuţie vacantă muncitor calificat I, studii medii/generale din 
Compartimentul administrarea domeniului public şi privat  în funcţia contractuală de asistent social 
debutant, studii superioare şi mutarea acesteia în Compartimentul asistenţă socială. 

 
Art. 5. – Statul de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 54 din 

23 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare se actualizează prin grija secretarului 
comunei Cornu în concordanţă cu modificările intervenite în structura funcţiilor publice şi contractuale 
aprobate prin prezenta hotărâre.  

 
Art. 6. - 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, 
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în terme de 10 zile de la adoptare. 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Angelica Elena IONESCU 
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