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PROIEGT DE HOTANANC

privind reactualizarea siructurii organizatorics ;functiilor publice,
organigramei gi statului de functii pentu aparatul dE specialitate al primarului
comunei si serviciilor publice aflate sub autodtatea Consiliului local

-.":.:T"tl.lut:".ffilhc$iuNEr 
PARTNcEA,JUDETUL BAcAU,intfunit in sedinti

Avand in vedere prevederile:
a) Art.'120siart.121, alin.('l)si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
b) Art.8 si art.g din Ca.tea europeana a autonomiei locaie, adopiata ia Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.'l99/1997;
c) Art.20 s, art.21 Cin Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006;
d) HoGrarea Consiliului Local nr.32 din 30 iunie 2022 privind aprobarea organigramei si a

statului de funqii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Parincea;
e) Hotirarea Consiliului Local nr.44 din 29 septembrie 2022 privind infiiniarea, oiganizarea

si funclionarea Poliiei Locale a Comunei Parincea, judetul Bacau;
0 art.370 alin.(2) Iit.b), art.391- 393, art.405, art.409 alin. (1) 9i alin.(3) tit.b)dinOUG

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarite si compbtarib ulterioare;
g) art.lll din O.U.G. nr.63/2010 pentru moditicarea si completarea Legii nr.273t2OOo

privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si
complelarile ulterioare;

Tinand seama de prevederile art.43, alin.4 din Legea nr.24l2OOO privind normele de tehnica
legislativa precum elaborarea actelor normative, republicala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Realizand publicarea anunlului privind elaborarea proieciului Hotdrarii Consiliului L6cal privind
aprobarea Organigramei Si Statuluide funclii la nivelul comunei Parincea, in contextul prevederilor art.
7 din Lege ff. 5Z2CO3 privind transparenta decizionald in administratia publice, cu completlrile
ulterioare , 9i care a ficut obiectul:
a) publicariipe pagina de internet la adresa: www. parincea.ro;
b) afigerii la Primirie. in spatiul accesibil publicului,

Luand acl de:
a) rereratul de aprobare al Primarului Comunei Parincea, inregisttatsub ff.8512118 i1.2022:
b) raportul compartimenlelor de resort din cadrul aparatului de speciatitate al primarului

comunei, inregistrat sub nr. 8513 din 18.11 .2022;

- 
c) avizele comisiilor de specialitate ale Consitiutui Local,

ln temeiulart.l29 alin.(1), alin.(2) lil.a), alin.(3) lit.c) a!.t.136, art.139 atin.(1) Qi atin.(5) tit.a) siale
art.196, alin.(1), lit.a) cjin OUG nr.5712019 privind CodulAdministrativ, cu modiircirile si compbtedteriterioare' 

HorARa$TE;

A!!!- {f) Se aproba structura organizatorica a U.A.T a Comunei Parincea ;functiile publice,
organigrama li stalul de functii pentru aparatul de speciaiitate at primarului comunei si serviciilor
put'!!ce aflate sub autoritatea Consiliului local, conform anexelor nr.1 gi nr.2 care fac parte integranta
din prezenta holSrare.

Arte - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigur, de calre primarul Comunei
Parinc€a prin compartimentele aparatuiui de specialilate in functie de competente,atributii si
responsabiliiati.

Arti -(1) Prezenta hot:rere se comunici, in mod obligaioriu, prin intermediul secretarutui
general al comunei, in termenul prevezut de lege:
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a) Primarului Comunei PARINCEA i

b) Prefeclului judetului BACAU;
c) A.N.F.P.-Bucuresti.
d) persoanelor interesate.

-(2) Prezenta hotirare se aduce la cunoQtinF publica, in mod obligatoriu,
intermediul secretarului general al unitatii administrativ teritoriale, in termenul previzut de lege,
afiSarea in locuri publice si publicarea pe pagina de internet, la adresa: www. parincea.ro.

A.elr3.i ho.xrllrc a fo3r odopt$lu de calre Conriliul Lo.ol ol .omunei Parin.Ga in
3ediDtl ordinorr din dara de---- cu r+spe.r.Crca prevederilor srr.lilC. lllin.t din o.t-.G.
|r,".57/2019 prirind (:odul odllrinisi.f,air, de ..... ro.ori g.n1ru, ..... lrblineri
!i ......... roruri impolriva din numorul roral dc l3 concilieri lo"oli ilr fun.rie ii .........
.onsilieli lo.sli prezenli.

L.S.
SECRETAR GE!!ERAL AL U.A.T.,
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JUDETUL BACAU

COMTJNA PARINCEA

NR. 85t2/t8.t t.2022

REFERAT

de aprobare a proiectului de hotirire privind resctualizarea structurii
organizrtorice ;functiilor publice, organigramei gi statului de functii pentru aparrtul de

specialitate al primarului 'comunei 
si serviciilor publice aflate sub autoritatea

Consiliului local.

Potrivit art. 129 alin.(2)lit.a) si alin.(3) lit. c) din OUG 5712019- Codul adminisrrativ , Consiliul local
exercita atributii privind unitatea administrativ-teritoriald, organizarea proprie precum gi organiz-area ii
func(ionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local ti ale societr(ilor
iii regiilor autonome de interes iucal, aprobe, in conditile legii, la propunerea primarului, infiinprea,
organizarca Si statul de funciii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes
local, rcorganizarea $i statul de funclii ale regiilor autonome de interes local, precum 5i infiinlarea,
reorganizarea sau desfiin{area de societeli de interes local si statul de functii al acestora;

- rindnd cont de:

- Hotarerea Consiliului Local nr. 44 din 29 septembrie 2022 privind infiintarea . organizarea si

lunctionarea Poliriei Locale'a Comunei Parincea :

- Adresa nr 22980/09.i 1.2022F lnsritutiei Prefectului- Judetul Bacau prin care comunica numarul
ma\im de posturi in conformitate cu Ordinul Prefectu lu i j udet Bacau nr. 408/09.I L2022 cu
respectarea punctului3 din OUC 63/2010 pentru modificarea gi complet^reaLegii nr.27312006
privind finanlele publice locale precurn qi pentru stabilirea unor mdsuri financiare , propun infiintarca
Compartimentului Politie Locala a Comunei Parincea format din treiposturi , functionari publici de
executie

Avand in vedere cele prezentate, propun spre aprobare modificarile aduse organigramei si

statului de functii publice al aparatului de sF,€cialitate al Primarului comunei Parincea.



JUDETUL BACAU

COMUNA PARINCEA

NR.85l3/18.1 1.2022

RAPORT

La proiectul de hotirAre privind reactualizrrea structurii organizatorice ;functiilor
publice, organigramei $i statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului

comunei si serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local

Potrivit art. 129 alin.(2)lit.a) si alin.(3) lit. c) din OUG 5712019- Codul administrativ, Consiliul local
exercita atribulii privind unitatea administrativ-teritorialE, organizarea proprie precum 5i organizarea gi

funclionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institu(iilor publice de interes local qi ale societelilor

ii rcgiilor auionome de interes locai, aprobe, in conditiile legii, la propunerea primarului, iniiin(area,
organizarea 5i statul de func[ii ale aparatului de specialitate al prinrarului, ale instiiuliilor publice de interes
locai, reorganizarea 9i statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum ti infiinlarc4
reorganizarea sau desfiin(area de societili de interes local $i statul de func(ii al acestom;

- tinand cont de:

- Hot?ilirea Consiliului Local nr.32 din 30 iunie 2022 privind aprobarea organigramei Si a statului de funclii
ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Parincea;

- Hotararea nr. 44 din 29 septembrie 2022 privind aprobarea infiintarii si functionarii Politiei Locale a
Comunei Parinceal

- modificarile intervenite in statul de functii , respectiv ocuparea prin concurs , vacantarea unor posluri:

- Adresa nr. 22980/09.1 1.2022 a Institutiei Prefectului Judetul Bacau privind numarul maxim de posturi
aprobat in conformitate cu OUG 63/2010, propun infiintarea Compartimentului de Pclitie Locali a
Comunei Parincea format din trei posturi de politisti loc.li- functicn.ri publici dc executie .

Avand in vedere cele prezentate , propun sprc aprobare modificarile aduse organigramei si srerului de

functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Parincea.

Referent principal hiri16 Olga



ROMAITIA
JUDEf,UL BACAU

U.A.T. A COMIII\IEI PARIITCEA
Sat Parincea,comuna Parinceajudetul Baceu

Tel: 004-0234-226530 i Fax : 004-0234)26524
e-mail : offi ce@parircea.ro

Nrf,,5ft.din18.11.2022

privind reactualizarea structurii organizatorice: functiilor publice, organigramei si

statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei si a serviciilor

publice aflate sub autoritatea Consiliului local

Primarul Comunei Parincea anunt5 elaborarea unui proiect de hot;rare privind

reactualizarea structurii organizatorice: functiilor publice, organigramei si statului de

functii pentru aparatul de specialitatee all primarului comunei si a serviciilor publice

aflate sub autoritatea Consiliului local

Anuntul cuprinde:

a) referatulde aprobare al primarului comunei Parincea, in calitatea sa de initiator,
calitate acordate de prevederile art.136,alin.'l din Ordonanta de urgentd nr.57120'19 privind
Codul administrativ,cu modificirile Si complet6rile ulterioare.

b) raportul compartimentului de resort hotirare privind reactualizarea structurii
organizatorice: functiilor publice, organigramei si statului de functii pentru aparatul de
specialitatee all primarului comunei si a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului
local

c) proiectul de hoterare privind reactualizarea structurii organizatorice: functiilor
publice, organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitatee all primarului
comunei si a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local

d) termenul limita, locul 9i modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri,
sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotdrere:

d.1. termenul limifj:23.11.2022, ora '14:00;

d.2. locul: Primdria Comunei Parincea;
d.3. modalitatea:

d.3.1. e-mail: office@pafl ncea.ro:
d.3.2. pe suport de hertie sau pe suport magnetic la registratura generald a

Primariei Comunei Parincea ;

d.3.3. persoana responsabila pentru relatia cu societatea civild, care sd
primeascd propunerile, sugestiile gi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de
hotdrare propus este doamna, Andra VAsTLA$-consilier -registrature-comunicare, din
aparatul de specialitate al primarului comunei.

PRIMARUT

Comp. relatii publice si comunicare

Va

NCEA,

ANUN


