
RoMArurn
JUDETUL NEAMT

coNsILruL LocAL AL COMUNEI TTBUCANI

HorAnAne
privind aprobarea organigramei gi a statului de funclii ale aparatului de

specia I itate a I primarului com u nei'IIBUCAN I, iudetu I NEAM! pentru a n u I
2027

coNsILIUL LOCAL al counei TIBUCANI, iudetul NEAMT, intrunit in
gedinta ordinarE din data 12 aprilie 2O2Ll

ExaminAnd Proiectul de hotHrAre privind aprobarea organigramei 9i a statului de

funclii ale aparatului de specialitate al primarului comunei TIBUCANI, judelul NEAMT

pentru anul 202!, inregistrat sub Nr, 19 din 12 martie 202L, iniliat de domnul primar,

Ioan RUSU, precum 9i Referatul de aprobare a acestui proiect de hot6r6re, intocmit de

Domnul primar Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr, 2020 din 12 martie 202t, prin care se

arat5, cit5m: "lin6nd cont de faptul c5:
- La data de 7 marLie 202!, prin Dispozilia Primarului Nr. 78, a fost suspendat de

drept raportul de serviciu al doamnei AZOI|EI MARIA, functionar public de executie -

INSqECTO& CLASA Il GRAD PROFESIONAL SUPERIOR , gradalie.5 ln cadrul

"aaMPARTIMENTL1LUI FINANCIA& CONTABILITATE\ IMPOZITE 9I TAXE

LOCALE'din cadrul aparatului de specialitate al Primarului al comunei Jibucani, judelul

Neamt, incep6nd cu data de 07.03.2021'
Suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei AZOIIEI MARIA, a

intervenit ca efect al ORDONANTEI emisS in Dosarul Nr, 283/Pl2O2L la data de

07,03,2021 dE PARCHETUL DE PE L T'TCA JUDECATORIA TARGU NEAMT, PTIN

care a fost dispus5 luarea m5surii controlului judiciar fa!5 de inculpata AZOITEI
MARIA, pentru o durat5 de 60 de zile, incepAnd cu data 07.03.2021p6ni la data de

05.05.2021, inclusiv.
- La data de 11 martie 2O2l prin Dispozilia Primarului Nr. 82, a fost numit5

Doamna CRISTEA MIHAELA1n functia public5 de execulie de CONSILIER JURIDICI
DEBUTANT, CLASA Il GRADATIE 4, in cadrul COMPARTIMENTULW "JURIDIC"
din cadrul aparatului de specialitite al Primarului al comunei libucani, judelul Neam!,

incepAnd cu data de 1 aprilie 2021.
- La data de 30 martie 2021 prin Dispozilia Primarului Nr. 104, i-au incetat de

drept raporturile de seruiciu ale Domnului MUSTEATA fiOAN, functionar public de

execulie REFERENT DE SPECIALITATE CIASA fI, GRAD PROFESTONAL

SUPERIO& gradalie 5 in cadrul "COMPARTIMENTULUI URBANISM 9I
AMENA,IAREA TERITORIULU|' din cadrul aparatului de specialitate al Primarului al

comunei libucani, judelul Neam!, incepfind cu data de 1 aprilie 202L,

In prezent:
- Atribuliite doamnei AZOI|EI MARIA sunt indeplinite de c6tre Domnul

AUTRINEI SERGI|| , consilier IA (post de naturS contractualS) in cadrul

Compar;imentului "Financiar- Contabilitate, Impozite 9i Taxe Locale" din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei libucani, judelul Neam!, scop in care i-a

fost intomit6 o nou5 fi95 a postului inregistratH sub Nr. 1854 din 9 martie 207L cu

atribulii ce presupun exercitarea de prerogative de putere publicS, _ceea ce justific5, pe

deplin, trasformarea postului de natur5 contractualS de Consilier I in funclie publicS de

execulie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradalie 5.

Trasformarea postului de natur5 contractual5 al Domnului ACATRINEI SERGIU ,

din consilier IA in funclie publicH de execulie de inspector, clasa I, grad profesional

superior, gradalie 5, este justificat6 9i de faptul c5, acesta, in indeplinirea atribuliilor



specifice posturilor ocupate a exercitat prerogative de putere publicS, indeplinind
succesiv funclii de Administrator Public (perioada 1 august 2008 - 10 aprilie 2018),
Consilier IA in cadrul Compartimentului "Gospod5rire, intrelinere, Reparalii 9i de
Ddeservire" (perioada 11 aprilie 2018 - 23 noiembrie 2020), iar de la data de 23
noiembrie 2020, ?9i desf5goarE activitatea in cadrul Compartimentului "Financiar-
Contabilitate, Impozite 9i Taxe Locale" din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Jibucani, judelul Neamt (Consilier IA).

- De la data de 1 aprilie 2021, functia public5 de executie de CONSILIER
JURIDICr DEBUTANT. CLASA Il GRADATIE 4, in cadrul COMPARTIMENfULUI
'iIURIDIC" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului al comunei libucani,judelul Neamt nu mai este vacant6, fiind ocupat5 de cdtre Doamna CRISTEA
MIHAELA,

- tn ceea ce privegte functia public5 de execulie de REFERENT DE
SPECIALITATE CLASA II, GMD PROFESIONAL SUPERIO& gradalie 5 tn cadrul
" COMPARTIMENTULUI URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI' din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului al comunei Jibucani, judeful Neam!, devenitE
vacant5 la data de 1 aprilie 202L, prin pensionarea pentru limitd de v6rst5 Domnului
MUSTEAT{ IOAN, acest5 funclie urmeazd a se desiiinta 9i infiinta o nou5 funclie de
execulie de Inspector, clasa I, debutant.

P6nE la organizarea concursului 9i ocuparea funcliei de execulie de In_spector,
clasa I, debutant, acest compaftiment va fi deservit de Domnul MUiTEAT{ roAN,
c5ruia is-aintocmit un contractindividual de munc5 cu durat5 determinat5 [...]";

Examin6nd 9i Raportul secretarul general al comunei Jr. AMBROSA COCa - si

inregistrat sub Nr. 2186 din 12 martie 2021cu privire la acest proiect de hotd16re;
VEzAnd Avizul consultativ al Comisiei Juridice gi de DisciplinE din cadrul Consiliul

Local al comunei Tibucani, judelul Neam! cu privire la acest proiect de hot5r6re,
inregistrat sub Nr. 5L73146 din 05,04.2021,

AvAnd in vedere prevederile:
- prevederile art. 84 alin. (4), art. 370 alin, (1)-(3), art. 385 alin, (1) si (2), art.

402, art.406, art.407 9i art. 411 din Ordonanla de Urgen!5 a Guvernului nr.57l2Ol9
privind codul asministrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;

- Ordinul Pregedintelui Agenliei Nalionale a Funclionarilor Publici nr, 1886/2019
privind aprobarea listei documentelor necesare pentru oblinerea avizului Agen!iei
Nationale a Funclionarilor Publici, precum 9i a modalitSlii de transmitere a acestora de
c5tre autoritltile si institutiile publice, modificat prin Ordinul Presedintelui Agentiei
Nationale a Funclionarilor Publici nr, 199/2021 privind modificarea Anexei la Ordinul
Presedintelui Agenliei Nationale a Funclionarilor Publici nr, 1886/2019 privind aprobarea
listei documentelor necesare pentru oblinerea avizului Agenliei Nalionale a
Functionarilor Publici, precum 9i a modalitSlii de transmitere a acestora de c5tre
autoritSlile 9i instituliile publice;

- Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificHrile gi
com plet5rile ulterioare;

- Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionalS tn administratia publicS, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art, 139 alin.
Guvernului RomSniei Nr, 5712019 privind
complet5rile ulterioare,

(3) lit a) din Ordonanta de UrgentH a

Codul Administrativ, cu modificdrile si

HorAnASrE:

Att. 1. - Se aprob5 organigrama gi statul de functii ale aparatului de specialitate
al primarului comunei libucani, judelul Neamt pentru anul 2021 conform anexelor nr. 1

9i 2, anexe care fac parte integrant5 din prezenta hot516re"



Att. 2. - Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hot5r6ri.
Alt. 3. * Secretarul general comunei va inainta 9i comunica prezentul proiect de

hot5rAre autorit5tilor 9i persoanelor interesate 9i o va aduce la cunogtin!5 publicS prin
afigaj la sediul institutiei"

PRESEDINTE DE $EDINTA
vrcEPRrMA&

BALUT MARIUS IoNUT

Nr, 22
Adoptat5 in gedinla ordinari din data t2 apritie 2OZL
Cu un num5r de 11 voturi pentru, nici 1 vot impotriv5 9i 2 ablineri din totalul de 13
consilieri in funclie

Redactat gi Procesat C. Ambrosd
12.04.2021
Dos. SEDnNT4 CON,. LOCAL

CONTRASEMENEAZA
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

JURIST
AMBROSA COCA

\
\

\_/
l
I

I

I
U


