CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBĂNEȘTI
JUDEȚUL IAȘI
Nr.7592 din 12.07.2018
PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de functii ale aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Tibanesti, judeţul Iaşi

Având în vederea referatul de specialitate al domnului Brăilă Marian – Cornel –
insp/resurse umane, înregistrat sub nr. 7590/12.07.2018 prin care se propune inițierea
unui proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de functii ale
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tibanesti, judeţul Iaşi;
Având în vedere nota de fundamentare a primarului comunei Ţibăneşti, judeţul
Iaşi, înregistrată sub nr. 7591/12.07.2018 prin care se propune adoptarea unei hotărâri
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de de functii ale aparatului de specialitate
al Primarului Comunei Tibanesti, judeţul Iaşi;
Având în vedere Dispoziția primarului nr. 369/2018 privind angajarea cu contract
individual de muncă pe perioadă nedeterminată a dlui/dnei Dîrjan Lenuța ca asistent
personal pentru persoana cu dizabilități Ciobănița Petru;
Având în vedere Dispoziția primarului nr. 483/2018 privind angajarea cu contract
individual de muncă pe perioadă nedeterminată a dlui/dnei Voinea Paul ca asistent
personal pentru persoana cu dizabilități Voinea Marius – Constantin;
Având în vedere Dispoziția primarului nr. 495/2018 privind angajarea cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată a dlui/dnei Matasă Virginia ca asistent
personal pentru persoana cu dizabilități Matasă Marius;
Având în vedere Dispoziția primarului nr. 509/2018 privind angajarea cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată a dlui/dnei Nanii Adriana ca asistent
personal pentru persoana cu dizabilități Nanii Cosmin Andrei;
Având în vedere Dispoziția primarului nr. 488/2018 privind numirea în funcția
publică de execuție Polițist Local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului de
Poliție Locală Țibănești a domnuilui Cain Melu;
Având în vedere revenirea la servici a domnului Ciobănița Marius – Giani – șofer
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Țibănești în urma suspenării pe
motive medicale;
Având în vedere Dispoziția primarului nr.5/2018 privind suspendarea contractului
individual de muncă al dl./dnei Tiron Alexandra până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului.
Având în vedere prevederile art.57 alin.(2) și art. 65 din din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.544/2001 privind contenciosul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozitiile art.36, alin.(1), alin.(2) lit. a), și alin. (3) lit.b) din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala modificata, completata, si
republicata;
Ţinând cont de avizele favorabile emise în temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54
alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată primite din
partea comisiilor de specialitate ale consiliului local nr._____, nr._____, nr.____/2018
În temeiul prevederilor art.45 alin (1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă începând cu data de 01.07.2018 Organigrama aparatului de
specialitate al primarului comunei Țibănești, județul Iași în conformitate cu Anexa 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2.- Se aprobă începând cu data de 01.07.2018 Statul de funcții al aparatului
de specialitate al primarului comunei Țibănești, județul Iași în conformitate cu Anexa 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.3.- Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un
interes legitim, prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instanței de contencios
administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a
interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.
Art.4.- Copii de pe prezenta se vor comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşipentru controlul legalităţii, primar, dnei ec Stoica Mimi – insp/contabil, dlui Brăilă Marian
– Cornel – insp/ resurse umane şi pe site-ul instituției www.primariatibanesti.ro pentru
aducere la cunoştinţă publică.

Nr.____

Dată astăzi,________ 2018
INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR
Ing.ec Aurica Cobuz
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI ȚIBĂNEȘTI,
Liliana Tiron

PRIMĂRIA COMUNEI ȚIBĂNEȘTI
JUDEȚUL IAȘI
Nr. 7592 din 12.07.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de functii ale aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Tibanesti, judeţul Iaşi
Primarul comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi ;
Având în vederea referatul de specialitate al domnului Brăilă Marian – Cornel –
insp/resurse umane, înregistrat sub nr. 7590/12.07.2018 prin care se propune inițierea
unui proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de functii ale
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tibanesti, judeţul Iaşi;
Având în vedere Dispoziția primarului nr. 369/2018 privind angajarea cu contract
individual de muncă pe perioadă nedeterminată a dlui/dnei Dîrjan Lenuța ca asistent
personal pentru persoana cu dizabilități Ciobănița Petru;
Având în vedere Dispoziția primarului nr. 483/2018 privind angajarea cu contract
individual de muncă pe perioadă nedeterminată a dlui/dnei Voinea Paul ca asistent
personal pentru persoana cu dizabilități Voinea Marius – Constantin;
Având în vedere Dispoziția primarului nr. 495/2018 privind angajarea cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată a dlui/dnei Matasă Virginia ca asistent
personal pentru persoana cu dizabilități Matasă Marius;
Având în vedere Dispoziția primarului nr. 509/2018 privind angajarea cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată a dlui/dnei Nanii Adriana ca asistent
personal pentru persoana cu dizabilități Nanii Cosmin Andrei;
Având în vedere Dispoziția primarului nr. 488/2018 privind numirea în funcția
publică de execuție Polițist Local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului de
Poliție Locală Țibănești a domnuilui Cain Melu;
Având în vedere revenirea la servici a domnului Ciobănița Marius – Giani – șofer
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Țibănești în urma suspenării pe
motive medicale;
Având în vedere Dispoziția primarului nr.5/2018 privind suspendarea contractului
individual de muncă al dl./dnei Tiron Alexandra până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului.
Dispozițiile cu privire la angajarea pe perioadă determinată/nedeterminată ca asistent
personal au fost emise în urma analizei solicitărilor și a documentelor depuse la registratura
primăriei de către persoanele care au solicitat angajarea ca asistent personal.
Apreciem ca modificările aduse Organigramei și Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Ţibăneşti sunt în conformitate cu prevederile legale

P R O P U N:

Initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tibanesti, judeţul Iaşi începând
cu data de 01.07.2018 în conformitate cu Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la proiectul de hotărâre.
PRIMARUL COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
Ing. ec. Aurica Cobuz

PRIMĂRIA COMUNEI ȚIBĂNEȘTI
JUDEȚUL IAȘI
Nr. 7593 din 12.07.2018

ANUNȚ
Aducem la cunoștință publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de functii
ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Tibanesti, judeţul Iaşi
Proiectul de hotărâre este însoţit de o notă de fundamentare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus precum şi textul complet al proiectului.
Afişarea s-a făcut în conformitate cu prevederile art.2 din Legea
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi art.83 din
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările şi completările ulterioare, la locurile autorizate de afişare a
problemelor de interes public care urmează a fi dezbătute de autorităţile
administraţiei publice locale, a proiectelor de acte normative şi a actelor normative
emise sau adoptate de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală, stabilite prin
Dispoziţia nr.89/16.02.2005 a primarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi.
În termen de 10 zile ( începând cu data 12.07.2018), cei interesaţi pot
înainta în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare care
vor fi înaintate secretarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi, în zilele de lunivineri între orele 8,00-14,00 ; la telefoanele 326400;326401,tel./fax 326269 sau
pe e-mail la adresa primăria_tibanesti@yahoo.com.

PRIMAR,
Ing.ec. Aurica Cobuz

SECRETAR,
Liliana Tiron

