
                                                                    ROMANIA 

                                                              JUDETUL BRAILA 

                                                   CONSILIUL LOCAL ROMANU 

                                               Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 

                                   E-mail: primariarmanu@ymail.com web:primariaromanu.ro 

                                                           H O T A R A R E A Nr.65 

                                                             Din 18 Octombrie  2022 

                                                                                                                                                                                                           

Privind : aprobarea Statului de functii(personal) , a Organigramei şi vacantarea postului de referent –

impozite si taxe 

       Avand in vedere 

           -Avănd în vedere adresele nr. 3014 din 20.03.2012 şi nr.15155/27.12.2012 a Institutiei 

Prefectului prin care se stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al 

primarului precum si din institutiile publice locale infiintate prin hotarari ale autoritatilor deliberative; 

          -Avănd în vedere Nota de fundamentare a primarului localitatii si Referatul d-lui secretar de 

comună prin care se arată necesitatea aprobării Statului de functii si a Organigramei ; 

           -Avizele celor trei comisii pe domenii de specialitate; 

          In baza Ordinului comun nr.277/1709/14.12.2012 emis de Ministrul Administratiei si 

Internelor si Ministrul Finantelor Publice privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute 

in tabelul nr.2 din Anexa la OUG nr.63/2010 

           In baza Ordinului nr.1886/2019  privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obtinerea 

avizului ANFP şi modalităţi de transmitere a acestora către autorităţile şi instituţiile publice;                          

.          In baza art.402,alin.1 şi 2 din OUG nr.57/2019; 

           In baza OUG nr.63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind 

finantele publice locale prin care se stabileste numarul maxim de posturi la nivelul UAT-urilor . 

           In conformitate cu art.129 alin.1 si 2,lit.a ,alin 3 lit.c şi Anexei nr.5-functiile publice ,din OUG 

nr.57/5.07.2019; 

           In temeiul art. 139 alin.1 si art.196 lit.a din OUG nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ . 

                                                         H O T A R A S T E: 

         Art.1. Se  aprobă vacantarea postului de  referent-impozite şi taxe prin transferul la cerere al d-nei 

Turcu Florentina-Veronica la UAT.Cazasu,jud.Brăila                                                                                                         

.        Art.2.Se aproba Statul de functii conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezentul proiect 

de hotarare. 

         Art.3. Se aproba Organigrama conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezentul proiect de 

hotarare. 

         Art.4. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-ul primar al comunei Romanu,judetul 

Braila; 

         Art.5. Domnul Secretar general de comună va aduce la cunostinta Institutiei  Prefectului-judetul Braila 

si tuturor persoanelor interesate. 

 

        Preşedinte de şedinţă,                                                                 CONTRASEMNEAZA 

  Strîmbeanu Gabriel Romeo                                                             Secretar general comună, 

                                                                                                             Zainea Cristian George 
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                                                  P R O I E C T  DE   H O T A R A R E 

                                                           Din 18  Octombrie  2022 

                                                                                                                                                                                                           

Privind : aprobarea Statului de functii(personal) si a Organigramei 

       Avand in vedere 

           -Avănd în vedere adresele nr. 3014 din 20.03.2012 şi nr.15155/27.12.2012 a Institutiei 

Prefectului prin care se stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al 

primarului precum si din institutiile publice locale infiintate prin hotarari ale autoritatilor deliberative; 

          -Avănd în vedere  Raportul  primarului localitatii si Referatul d-lui secretar de comună prin care se 

arată necesitatea aprobării Statului de functii si a Organigramei şi vacantarea postului de referent –impozite 

sit axe prin transferal şla cerere al d-nei Turcu Veronica-Florentina la UAT.Cazasu,jud.Braila; 

           In baza Ordinului comun nr.277/1709/14.12.2012 emis de Ministrul Administratiei si 

Internelor si Ministrul Finantelor Publice privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute 

in tabelul nr.2 din Anexa la OUG nr.63/2010 

           In baza Ordinului nr.1886/2019  privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obtinerea 

avizului ANFP şi modalităţi de transmitere a acestora către autorităţile şi instituţiile publice;                          

.          In baza art.402,alin.1 şi 2 din OUG nr.57/2019; 

           In baza OUG nr.63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind 

finantele publice locale prin care se stabileste numarul maxim de posturi la nivelul UAT-urilor . 

           In conformitate cu art.129 alin.1 si 2,lit.a ,alin 3 lit.c şi Anexei nr.5-functiile publice ,din OUG 

nr.57/5.07.2019; 

           In temeiul art. 139 alin.1 si art.196 lit.a din OUG nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ . 

                                                              H O T A R A S T E: 

         Art.1. Se  aprobă vacantarea postului de  referent-impozite şi taxe prin transferul la cerere al d-nei 

Turcu Florentina-Veronica la UAT.Cazasu,jud.Brăila                                                                                                         

.        Art.2.Se aproba Statul de functii conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezentul proiect 

de hotarare. 

         Art.3. Se aproba Organigrama conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezentul proiect de 

hotarare. 

         Art.4. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-ul primar al comunei Romanu,judetul 

Braila; 

         Art.5. Domnul Secretar general de comună va aduce la cunostinta Institutiei  Prefectului-judetul Braila 

si tuturor persoanelor interesate. 

                                                                     PRIMAR, 

                                                             IONIŢĂ  STELUŢA 



 

 

RO M A N I A 

JUDETUL BRAILA 

PRIMARIA COMUNEI ROMANU 

 

                                                                            R E F E R A T, 

 

               Prin adresele nr.3014/2012 si nr.15155/27.12.2012 a Institutiei Ptefectului judetului Braila s-a 

stabilit ca numarul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului este de 20 din care 3 sunt 

posturile pentru infiintarea Politiei locale. 

              In vederea actualizarii informatiilor cuprinse în baza de date precum şi stabilirea numărului 

maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului aşa cum se prevede în OUG nr.63/2010 

care modifica legea nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si Ordinul comun 

nr.277/1709/2012 emis de Ministrul Administratiei si Internelor si Ministrul Finantelor Publice privind 

revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in tabelul nr.2 din anexa OUG 63/2010,si conform 

Anexei nr.5-functiile publice din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul Administrativ,pe anul 2020 

trebuie aprobată noua organigramă şi statul de functii pentru prevederea bugetului de venituri şi 

cheltuieli cu încadrarea în numarul maxim de posturi.                                                                                                      

.            In baza Ordinului nr.1886/2019  privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obtinerea 

avizului ANFP şi modalităţi de transmitere a acestora către autorităţile şi instituţiile publice;                           

               S-a aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.4/2020  Organigrama si Statul de 

personal(functii) unde  prin noua  hotărăre emisă trebuie să se avizeze de către ANFP postul vacant de 

referent –impozite si taxe prin plecarea prin transfer la cerere la UAT.Cazasu,jud.Braila. 

              In consecinţă pentru functionarea aparatului de specialitate al primarului trebuie pe anul 2022 

emisa Hotararea Consiliului local pentru actualizarea statului de functii(personal),organigramei si 

vacantarea postului de referent impozite si taxe . 

 

 

 

 

                                                           Secretar general, 

                                                       Zainea Cristian George 
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                                                                              RAPORT 

               Pentru aprobarea Statului de functii(personal)  al Organigramei şi vacantarea postului de referent-

impozite si taxe prin transferal la cerere al d-nei Turcu Florectina-Veronica  la UAT Cazasu,jud.Braila 

 

            In vederea actualizarii informatiilor cuprinse în baza de date precum şi stabilirea numărului 

maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului aşa cum se prevede în OUG nr.63/2010 

care modifica legea nr.273/2006 privind finantele publice locale precum si Ordinul comun 

nr.277/1709/2012 emis de Ministrul Administratiei si Internelor si Ministrul Finantelor Publice privind 

revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in tabelul nr.2 din anexa OUG 63/2010,si conform 

Anexei nr.5-functiile publice din OUG nr.57/5.07.2019 privind Codul Administrativ,pe anul 2022 

trebuie aprobată noua organigramă şi statul de functii pentru prevederea bugetului de venituri şi 

cheltuieli cu încadrarea în numarul maxim de posturi. 

            In consecinta am rugamintea de a se aproba in sedinta Consiliului local penetru buna 

desfasurare activitatii aparatului propriu al primarului. 

 

                                                                      PRIMAR, 

                                                               IONIŢĂ STELUŢA 


