
                                   R O M Â N I A 

JUDEŢUL ILFOV  COMUNA CLINCENI 

P R I M A R  

 

DISPOZITIA  NR. _237_ 

DIN DATA DE _19.09.2019_ 

 

 

       Primarul comunei Clinceni, judetul Ilfov;  

       Avand in vedere  prevederile  art.134  alin.(1) lit.”a” si alin.(2) coroborat cu prevederile  art.133 alin.(1) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Adminitrativ; 

         In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.’b’ din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

DISPUN : 

 

    Art.1- Se convoaca Consiliul Local al comunei Clinceni, judetul Ilfov, in sedinta ordinara, pentru data de  

27.09.2019  orele 10,00, la sediul Primariei comunei Clinceni, judetul Ilfov, sala de sedinte. 

     Art.2- Secretarul  comunei Clinceni judetul Ilfov, va aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii. 

 

PRIMAR, 

BUDEANU ADRIAN 

                                                                                      AVIZ DE LEGALITATE, 

                                                                                               SECRETAR, 

                                                                                           VLAD   LILIANA   

 

 

 

 

     

  



  

ROMÂNIA                                                                                                                                                

JUDETUL ILFOV 

COMUNA CLINCENI 

CONSILIUL  LOCAL  

   

                             

 

 CONVOCATOR  

       In conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) si  art.134 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, sunteti convocati  sa participati la lucrarile sedintei ordinare ale Consilului Local al comunei 

Clinceni judetul Ilfov, care vor avea loc in data de 27.09.2019  orele 10,00, la sediul Primariei Clinceni, 

judetul Ilfov, in sala de sedinte, cu urmatorul proiect al ordinei de zi : 

1. .Proiect de hotarare privind  alegerea  presedintelui de sedinta pentru perioada  

septembrie-octombrie-noiembrie 2019,la propunerea domnului primar Budeanu 

Adrian. 

2. .Proiect de hotarare  privind aprobarea unei noi rectificari a bugetului  local pentru 

anul 2019, la propunerea domnului primar Budeanu Adrian. 

3. Proiect de hotarare  privind   anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 

restante la data de 31 decembrie 2018, datorate de către contribuabili bugetului 

local al  comunei Clinceni, la propunerea domnului primar Budeanu Adrian. 

4. Proiect de hotarare privind desemnarea  reprezentantilor Consiliului local Clinceni 

in Consiliul de Administratie al Liceului cu program sportive nr. 1 Clinceni, la 

propunerea domnului primar Budeanu Adrian. 

5. Proiect de hotarare privind  asumarea/neasumarea  responsabilitatii cu privire la 

organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor  cadru  

pentru achizitia produselor si a   contractelor/acordurilor  de prestare a serviciilor 

pentru masurile  educative aferente Programului  pentru scoli al Romaniei, la 

propunerea domnului primar Budeanu Adrian. 

6. Proiect de hotarare  privind  acordarea mandatului  special,   Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea 

aprobării Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de călători nr. 3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport 

Voluntari SA, la propunerea domnului Primar Adrian Budeanu . 

7. Proiect de hotarare  privind  desemnarea  domnului Adrian Budeanu – Primarul 

comunei Clinceni membru de drept in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov., la propunerea domnului 

Primar Adrian Budeanu . 

8. Proiect de hotarare privind  aprobarea  organigramei si statului nominal de functii 

ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Clinceni, la propunerea 

domnului primar Budeanu Adrian. 

9. Diverse. 

 



               Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali prin afisare 

pe pagina de inernet a Primariei comunei Clinceni,  judetul Ilfov, wwwprimaria-clinceni.ro   si pe suport 

de hartie. 

      Urmatoarele comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Clinceni judetul Ilfov au primit 

proiectele de hotarari spre avizare: 

               1.Comisia  pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante,admnistrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si 

urbanism. 

               2.Comisia pentru invatamat, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectia copilului, 

activitati social-culturale, culte, tineret, sport, protectia mediului, turism, servicii si comert. 

               3.Comisia pentru admnistratie publica, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii 

publice, a drepturilor cetatenilor si relatiilor cu acestia. 

               Va invitam sa formulati si sa depuneti amendamente asupra proiectelor de hotarari ce urmeaza 

a fi supuse aprobarii Consiliului Local al comunei Clinceni, judetul Ilfov. 

 

      CONSILIERI  LOCALI 

 

NR.CRT. NUMELE SI PRENUMELE CONSILIERILOR                                    

LOCALI 

SEMNATURA 

1. BOSCU CRISTIAN LAURENTIU  

2. BUCUR ELENA GABRIELA  

3. CHIRA CRISTIAN MARCEL  

4. COSTACHE VALERIU  

5. DUMITRASCU RAMONA  

6. FLOREA LIGIA  

7. GHEORGHE VICTOR  

8. MIREA FLOREA  

9. NEGRILA ION-delegat satesc  

10. NICULAE GHORGHE  

11. PETRE IULIAN  

12. POENARU ION  

13. RADU VALENTIN  

14. SIMION ION  



15. SORESCU TEODOR  

16. VOICU COSTEL  

PRIMAR, 

BUDEANU ADRIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ROMÂNIA                                                                                                                                                

JUDETUL ILFOV 

COMUNA CLINCENI 

CONSILIUL  LOCAL  

   

                             

 

 
PROIECT DE HOTARARE 

 
 
                      Subsemnatul  BUDEANU   ADRIAN,primarul comunei  Clinceni,judetul  Ilfov,avind  
in  vedere   prevederilor art  136 (1 ) din   OUG 57/2019  privind Codul Administrativ  si  tinind  
cont  de  : 

• Raportul de aprobare si prezentare intocmit de  domnul Adrian Budeanu  - Primarul 
comunei Clinceni  

• art 123,alin.(1) din   OUG 57/2019  privind Codul Administrativ  conform caruia  consiliul 

local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, 

care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de 

şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, 
 

                    Propun  spre  aprobare  prezentul  proiect  de  hotarare  ce  cuprinde  articolele:  

 

Art.1. Se alege presedinte de sedinta pe o perioada de trei luni , respectiv  lunile  septembrie-
octombrie-noiembrie 2019  domnul consilier __  ___  

Art.2 Prezenta hotarire se comunica in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
in termenul prevazut de lege, celor in drept, primarului comunei Clinceni, Institutiei Prefectului 
Judetului Ilfov   . 

  

PRIMAR 
BUDEANU ADRIAN 

 
 
 

 
VIZAT DE LEGALITATE 
 
SECRETAR 
VLAD LILIANA 
 
 
 
 



 
 

 

RAPORT  

DE APROBARE  SI MOTIVARE  

 

 

                      Primarul  comunei Clinceni avand  in vedere  prevederile art 123,alin.(1) din   OUG 

57/2019  privind Codul Administrativ  conform caruia  consiliul local alege dintre membrii săi, 

în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un 

preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi 

semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu 

majoritate simplă,”initiez un proiect de hotarare  cu privire la alegerea presedintelui de 

sedinta pentru o perioada de 3 luni, respectiv, septembrie-noiembrie 2019  domnul consilier 

____________________ _ pe care il  supun atentiei consiliului local in vederea adoptarii unei 

hotarari in acest sens. 

 

 

PRIMAR, 
 

BUDEANU ADRIAN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ROMÂNIA                                                                                                                                                

JUDETUL ILFOV 

COMUNA CLINCENI 

CONSILIUL  LOCAL  

  

                             

PROIECT  de HOTARARE 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Clinceni judetul Ilfov aferent 

anului financiar 2019  

                  PRIMARUL COMUNEI CLINCENI – JUDETUL ILFOV, avand in vedere  

prevederile  art 129 alin 2 litera b  , alin (4) lit a)  si art 136  alin (1)  din OUG 57 / 2019 

privind Codul Administrativ  si tinand  cont de : 

- Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, al domnului 

primar Budeanu Adrian; 

- Raportul serviciului de specialitate –Contabilitate, Taxe si  Impozite si 

Executare Silita; 

- Prevederile   art.19 alin(1) lit.”a”, art.20 alin.(1) lit.’a’,  din Legea nr.273/2006 

privind Finantele pubice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
Propun spre aprobare prezentul proiect de hotarare, ce cuprinde: 

ART.1. – Se aprobă  o noua  rectificare a  bugetului local al Consiliului Local Clinceni 

aferent anului financiar 2019, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

ART.2.-Prezenta  hotărâre  va fi dusă la îndeplinire de catre Primarul Comunei Clinceni 

prin aparatul  de specialitate. 

PRIMAR 

BUDEANU ADRIAN 

VIZAT DE LEGALITATE 

SECRETAR 

VLAD LILIANA 

 



                                                                                   

      

 

REFERAT  DE APROBARE  SI MOTIVARE 

 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Clinceni la data de 27.09.2019 

 

  Având la bază adresa Ministerului Finantelor Publice- Directia Generala Regionala a 

Finantelor Publice- Bucuresti nr. 57613/26.08.2019 referitoare la repartizarea pe trimestre a 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru bugetele locale aprobate prin 

Ordonanta Guvernului nr.12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 prin care 

ne este repartizata suma de 170.000 lei ,,sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale” si 20.500 lei ,,diverse venituri ale bugetului local’’. 

Initiez un proiect de hotarare  cu privire la  rectificarea bugetului cu suma de +190.500 lei 

la partea de Venituri si la partea de Cheltuieli suma +190.500 lei repartizata astfel: 170.000 lei 

asistenta sociala si 20.500 lei cheltuieli materiale invatamant pe care il supun atentiei 

Consiliului local in vederea adoptarii unei hotarari in acest sens. 

  

PRIMAR 

ADRIAN BUDEANU  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                

JUDETUL ILFOV  COMUNA CLINCENI 

CONSILIUL  LOCAL  

   

                             

 

   PROIECT  DE   HOTARARE 

 privind anularea unor obligații accesorii 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Clinceni, județul Ilfov  

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, al domnului primar Budeanu 

Adrian; 

 Având in vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 

locală;  

În conformitate cu prevederile art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, privind instituirea unor 

facilităţi fiscale și ale art. 185 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 

2018, datorate de către contribuabili bugetului local al comunei Clinceni. 

Art. 2 Se aprobă anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de către 

contribuabili. 

Art. 3 Se aprobă procedura de anulare a accesoriilor, conform Anexei nr. 1. 

Art. 4 Se adoptă modelul de Decizie de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, modelul de 

Decizie de anulare a obligațiilor de plată accesorii și modelul de Decizie de respingere a cererii de anulare a 

obligațiilor de plată accesorii, conform Anexelor nr. 2-4. 

Art. 5 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre   



Art. 6 . Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și pe site-ul Primăriei 

Comunei Clinceni – www.primariaclinceni.ro și se transmite către primarul UAT Clinceni și către Instituția 

Prefectului Județului Ilfov. 

PRIMAR                                        SECRETAR,            

               ....................                                                        VLAD  LILIANA  

 

 

ANEXA nr. 1 LA HCL NR. ______________ 

 

PROCEDURA 

privind anularea unor obligații accesorii 

 

 

1. DISPOZIŢII GENERALE 
Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor care la data de intrării în vigoare a prezentei 

Hotărâri datorează bugetului comunei Clinceni obligații accesorii, pentru neachitarea impozitelor, taxelor și 

a creanțelor bugetare rezultate din raporturi juridice de natură contractuală - chirii și redevențe. 

Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ teritorială a comunei Clinceni. 

      2. OBIECTIVUL ŞI SCOPUL PROCEDURII este determinat de stimularea conformării voluntare a 

contribuabililor la plata obligaţiilor, maximizarea încasărilor bugetare şi diminuarea arieratelor la bugetul 

local, precum şi de respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea in mod 

nediscriminatoriu a criteriilor și a mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale, atât in cazul personelor 

juridice, cât şi în cazul persoanelor fizice. 

 

     3. DURATA APLICĂRII PROCEDURII 

Prezenta procedura se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri și până la data de 15 

decembrie 2019, anularea operând atât pentru accesoriile aferente obligațiilor principale datorate bugetului 

local al comunei Clinceni, restante la data de 31 decembrie 2018, cât și pentru accesoriile aferente obligaților 

bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declarații depuse în perioada 1 ianuarie 2019 - 15 

decembrie 2019, inclusiv și prin care se corectează obligații bugetare principale scadente anterioare datei de 

31 decembrie 2018.  

        4. CONDIŢII DE ELEGIBILITATE 

Contribuabilii trebuie să depună o NOTIFICARE la Serviciul Impozite si Taxe Locale  privind intenţia de 

a beneficia de aceste facilităţi, până la 15 decembrie 2019.  

http://www.primariaclinceni.ro/


Pentru a beneficia de anularea accesoriilor, contribuabilii trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții: 

a. Pentru accesoriile aferente obligațiilor principale datorate bugetului local al comunei Clinceni, 

restante la data de 31 decembrie 2018: 

(1) Toate obligațiile principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, să fie stinse prin orice 

modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019, inclusiv; 

(2) Toate obligațiile bugetare principale cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 

15 decembrie 2019 și accesoriile acestora, să fie stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data 

de 15 decembrie 2019, inclusiv; 

(3) Debitorul să depună cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a 

condițiilor prevăzute la alin 1 și 2, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. 

Debitorul care are stinse în integralitate obligațiile principale restante la data de 31 decembrie 2018  și 

figureaza în evidența organului fiscal numai cu accesorii aferente acestora, poate beneficia de anularea 

accesoriilor în baza depunerii la organul fiscal a cererii de anulare până la data de 15 decembrie 2019. 

b. Pentru accesoriile aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitor: 

(1) Declarația de impunere să fie depusă în perioada 1 ianuarie 2019-15 decembrie 2019; 

(2) Toate obligațiile bugetare principale să fie stinse prin orice modalitate prevăzută de lege pînă la 

data de 15 decembrie 2019 inclusiv; 

(3) Toate accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare declarate suplimentar prin care se 

corectează obligații principale cu scadențe cuprinse între data de 1 ianuarie și 15 decembrie să fie stinse prin 

orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv; 

(4) Debitorul să depună cererea de anulare a accesoriilor, după îndeplinirea în mod corespunzător a 

condițiilor prevăzute la alin. 1, 2 și 3, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea 

decăderii. 

    5. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A PROCEDURII 

După primirea notificării organul fiscal comunică contribuabilului cuantumul obligaţiilor bugetare care 

trebuie achitate pentru a beneficia de anularea accesoriilor și decizia de amânare la plata a accesoriilor care 

pot face obiectul anulării. 

După plata debitelor  conform adresei primite debitorul va depune la sediul organului fiscal local 

cererea de anulare a accesoriilor. 

Serviciul Impozite și Taxe Locale verifică indeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta procedură și 

emite Decizia de anulare a accesoriilor sau Decizia de respingere a cererii de anulare a aceesoriilor, după caz, 

care vor fi comunicate debitorului. În baza Deciziei de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor datorate 

bugetului local al comunei Clinceni acestea vor fi scazute din evidenţele organului fiscal.  

Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal local 

audiază contribuabilul, potrivit art. 9 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, ocazie cu 

care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.  



Pentru obligaţiile amânate la plată până la 15 decembrie 2019, ca urmare a notificării inregistrată de 

contribuabil, şi pentru care nu a fost depusă cerere de anulare pana la 15 decembrie 2019, sau a fost depusă 

cerere şi nu a fost soluţionată favorabil, decizia de amânare la plată nu mai produce efecte, reinstituindu-se 

procedura legală de calcul a majorărilor de intârziere. 

 

 

 

 ANEXA nr. 2 LA HCL NR.   

 

Decizie de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii 

 

 Denumirea/Numele și prenumele …………………………………………………, 

Adresa………………………………………………………………………….., codul de identificare 

fiscală………………………………………. 

În temeiul prevederilor Ordonanței nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale, ale Legii nr. 

207/2015, privind Codul de procedură fiscală și ale Hotărârii Consiliului Local CLICENI nr.  ________________ 

Având în vedere Notificarea înregistrată la organul fiscal cu nr. ………din data………….… 

Luând în considerare faptul că sunt îndeplinite condițiile legale, se emite următoarea decizie: 

Se acordă amânarea la plată a accesoriilor aferente obligațiilor de plată restante la data de 31 

decembrie 2018/ accesoriile aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitor, reprezentând: 

 

Nr. Denumirea obligației 

de plată 

Cuantumul accesoriilor amânate 

În cazul plății 

sumelor 

datorate în 

septembrie 

2019 

În cazul plății 

sumelor 

datorate în 

octombrie 

2019 

În cazul plății 

sumelor 

datorate în 

noiembrie 

2019 

În cazul plății 

sumelor 

datorate în 

decembrie 

2019 

1      

2      

…      

    

În cazul plăților parțiale sumele amânate se vor recalcula corespunzător. 



Împotriva prezentei Decizii se poate formula contestație, în condițiile prevăzute de Legea nr. 

207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de 

zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la sediul organului fiscal emitent 

al deciziei 

                     

Șef serviciu, 

       ………………………………  

 

ANEXA nr. 3 LA HCL NR.   

 

Decizie de anulare a obligațiilor de plată accesorii 

 

 Denumirea/Numele și prenumele………………....…………………………………, 

adresa…………………………………………………………………………............, codul de identificare 

fiscală………………………………………. 

În temeiul prevederilor Ordonanței nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale, ale Legii nr. 

207/2015, privind Codul de procedură fiscală și ale Hotărârii Consiliului Local CLINCENI nr. 

_____________________ 

Având în vedere cererea înregistrată la organul fiscal cu nr. ………….din data………….….. 

Luând în considerare faptul că sunt îndeplinite condițiile legale, se emite următoarea decizie: 

Se acordă anularea accesoriilor aferente obligațiilor de plată restante la data de 31 decembrie 2018/ 

accesoriile aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitor, în sumă totală de......................, 

reprezentând: 

 

Nr. Denumirea obligației de 

plată 

Cuantumul 

sumelor achitate 

Cuantumul 

accesoriilor anulate 

Nr. și data Deciziei 

de amânare la plată 

1     

2     

…     

   

Împotriva prezentei Decizii se poate formula contestație, în condițiile prevăzute de Legea nr. 

207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de 



zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la sediul organului fiscal emitent 

al deciziei 

        

 

 

Conducătorul organului fiscal 

       ………………………………  

 

ANEXA nr. 4 LA HCL NR. __________________ 

 

Decizie de respingere a cererii de anulare la plată a obligațiilor de plată accesorii 

 

 Denumirea/Numele și prenumele……………… …………………………………, 

adresa……………………………………………………………………….....….., codul de identificare 

fiscală………………………………………. 

În temeiul prevederilor Ordonanței nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale, ale Legii nr. 

207/2015, privind Codul de procedură fiscală și ale Hotărârii Consiliului Local CLINCENI  nr. 

_________________   

Având în vedere cererea înregistrată la organul fiscal cu nr. …………din data………….….. 

Luând în considerare faptul că nu sunt îndeplinite condițiile legale, se emite următoarea decizie: 

Se respinge cererea de anulare la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor de plată 

restante la data de 31 decembrie 2018/accesorii aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de 

debitor, în sumă totală de......................, reprezentand 

Nr. Denumirea obligației de plată Cuantumul accesoriilor 

1   

2   

…   

  

Motivul de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată 

accesorii………………………………………………… 

Temeiul de drept………………………………… 

Mențiuni privind audierea contribuabilului………………………………………. 



……………………… 

Împotriva prezentei Decizii se poate formula contestație, în condițiile prevăzute de Legea nr. 

207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de 

zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la sediul organului fiscal emitent 

al deciziei      

Conducătorul organului fiscal 

       ………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                

JUDETUL ILFOV  COMUNA CLINCENI 

CONSILIUL  LOCAL  

 

                             

 

 

PROIECT  DE HOTARARE 

 

  Subsemnatul  ADRIAN  BUDEANU –Primarul   comunei  

Clinceni,judetul  Ilfov,avind  in  vedere   prevederilor    art.   136 ALIN (1)  din OUG 57/2019 

privind  Codul Administrativ   si  tinind  cont  de  : 

• Referatul de aprobare si motivare al Primarului comunei Clinceni  

• prevederile art.96 alin. 2  litera a)  din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale  

• adresa   nr. 5523/27,08,2019 a Liceului cu program sportiv nr. 1 Clinceni 

Propun  spre  aprobare  prezentul  proiect  de  hotarire  ce  cuprinde  articolele: 

        Art. 1:  Se desemneaza  __________________  si ________________   -consilieri locali    

ca   reprezentanti  ai   Consiliului local Clinceni in Consiliu de Administratie  al Liceului sportiv  

Clinceni, pentru anul scolar 2018-2019. 

           Art. 2:  Se desemneaza ___________________________  - ca   reprezentant  al   

Consiliului local Clinceni in Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii invatamantului   a Liceului 

sportiv  Clinceni, pentru anul scolar 2018-2019. 

          Art. 3:  Persoanele specificate  la art 1si 2 vor  aduce la indeplinire prezenta  hotarare . 

PRIMAR, 
ADRIAN BUDEANU 

 
 
 
VIZAT   DE  LEGALITATE 
  S  E  C  R  E  T  A  R   
   VLAD  LILIANA  



 
 
 

 

REFERAT 

DE APROBARE SI MOTIVARE 

 

                     Primarul comunei Clinceni, luand la  cunostinta  adresa nr. 

5523/27,08,2019 a Liceului cu profil sportiv nr. 1 Clinceni prin care  solicita  

desemnarea  reprezentantilor CLC in Consiliul de Administratie a 

Liceului si in CEAC ,avand in vedere prevederile   art.96 alin. 2  litera a)  

din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale  initiez un proiect de hotatare  

cu privire la desemnarea reprezentantilor CLC in Consiliul de 

Administratie a Liceului si in CEAC pentru anul scolar 2019-2020, pe care 

il supun  atentiei Consilului  local in vederea adoptarii unei hotarari in 

acest sens. 

 

 

 

 

 PRIMAR,  

 

ADRIAN BUDEANU 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                

JUDETUL ILFOV  COMUNA CLINCENI 

CONSILIUL  LOCAL  

   

                             

 

PROIECT DE  HOTARARE 

Privind   aprobarea asumarea/neasumarea  responsabilitatii cu privire la organizarea si derularea 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor  cadru  pentru achizitia produselor si a   

contractelor/acordurilor  de prestare a serviciilor pentru masurile  educative aferemnte Programului  pentru 

scoli al Romaniei 

Consiliul local al comunei Clinceni, judetul Ilfov intrunit in sedinta ordinara   

Avand in vedere referatul   de aprobare si  motivare  al Primaruui comunei Clinceni , prin care se propune 
neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor 
cadru pentru achizitia produselor si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 
derelarea masurilor educative aferente Programului scoli in Romania 

Avand in vedere avizul favorabil  ale Comisiilor de specialitate  nr. 1-3 ale CLC 

Avand in vedere art 1 alin 4 si alin 5 , art 3 alin 1 .1 din OG nr 13/2017 privind aprobarea participarii 
Romaniei la Programul pentru scoli a Uniunii Europene , modificata si complectata prin Legea nr 55/2018 

In baza prevederilor HG nr 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli a Romaniei in perioada 
2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018 , modificata si 
complectata prin HG nr 52/2019 , pct 1.1-1.6 Capitolul I din Anexa nr 6 si pct 2.1 din Cap II Anexa nr 6  

 In temeiul art.36 alin 1 ,  alin.2  lit.d , si alin 6 lit a pct 1 si 2   din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia 129  alin.si 2 lit d) , alin 7 lit a) si alin (14)  al art 139 alin (10  din OG 57/2019 privind Codul 
Administrativ  

H O T A R A S TE 

            Art.1. Se aproba neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de  

atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru achizitia produselor si acontractelor / acordurilor  

cadru de prestare a serviciilor pentru derelarea masurilor educative aferente Programului scoli in Romania  

            Art. 2 . Prezenta Hotarare poate fi atacata la Instanta de Contencios Administrativ de pe raza 

 judetului Ilfov in 30 de zile de la data luarii la cunsotinta   

             Art. 3.  Prezenta  hotarare  va fi dusa la indepliire  de catre Primarul comunei Clinceni, prin 

 aparatul de specialitate  

PRIMAR, 

BUDEANU ADRIAN 



                                                                                 AVIZ DE LEGALITATE, 

                                                                                          SECRETAR, 

                                                                                       VLAD LILIANA 

 

 

RAPORTUL 

DE APROBARE CA INSTRUMENT DE PREZENTARE SI MOTIVARE 

 

                    

           Programul  pentru scoli al Romaniei pentru anul scolar 2018-2019,   are  drept scop   

identificarea unor solutii de derulare cu operativitate a procedurilor de achizitie de fructe si/sau 

legume proaspete, lapte natural de consum si/sau produse lactate fara adaos de lapte praf, prin 

prevederi exprese privind repartizarea sumelor de la nivel judetean la nivel local, respectiv 

consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 

aflate in imposibilitatea derularii programului in scolile de pe raza lor teritoriala. 

 

                    Avand in vedere art 1 alin 4 si alin 5 , art 3 alin 1 .1 din OG nr 13/2017 privind 

aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli a Uniunii Europene , modificata si 

complectata prin Legea nr 55/2018, 

          In baza prevederilor HG nr 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli a 

Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in 

anul scolar 2017-2018 , modificata si complectata prin HG nr 52/2019 , pct 1.1-1.6 Capitolul I 

din Anexa nr 6 si pct 2.1 din Cap II Anexa nr 5 

                  Initiez un proiect de hotarare  prin care Consiliul local Clinceni nu isi asuma 

 responsabilitatea organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor 

 /acordurilor cadru pentru achizitia produselor si acontractelor / acordurilor  

cadru de prestare a serviciilor pentru derelarea masurilor educative aferente Programului 

scoli in Romania, urman ca aceasta  achizitie sa fie  realizata  prin Serviciul Investitii din 

cadrul CJ Ilfov. 

 

PRIMAR, 

BUDEANU ADRIAN 

 



 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                

JUDETUL ILFOV  COMUNA CLINCENI 

CONSILIUL  LOCAL  

   

                             

 

  PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

privind acordarea de mandat special  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov 
 

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului  comunei Clinceni  și raportul de specialitate al  
compartimentului de resort ; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului __local  Clinceni _; 
În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legii nr. 92/2007  a serviciilor de transport public local; 
Tinand cont de prevederile HCL-ului de constituire al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

Transport Public Bucuresti – Ilfov si de adresa TPBI nr. _10382/12.09.2019_ prin care solicita acordarea de mandat 

special; 

Ținând cont de prevederile art.8, alin. (3) lit.d^1), d^2), lit.i), lit.k), art. 9 alin.(2) lit.g), art.29 alin.(2) şi art. 
30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 

 
CONSILIUL _LOCAL _ AL __COMUNEI  CLINCENI _ 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se acordă mandat special, acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 
Public București-Ilfov, în vederea aprobării Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de călători nr. 3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport 
Voluntari SA. 
Art.2.  Se acordă mandat special pentru mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru semnarea Actului Adițional nr. 2 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători 3/17.05.2019, încheiat cu 
Serviciul de Transport Voluntari SA. 
Art.3.Se acordă mandat special pentru mandatarea Dlui  BALACI  GEORGE CATALIN  reprezentant al 
asociatului Consiliul Local al  comunei  CLINCENI  pentru semnarea, alături de Președintele Asociației a 
Actului Adițional nr. 2, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători nr. 
3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA. 

act:347668%2064049019
act:347668%20110627698
act:347668%20110627698
act:347668%20110738309


Art. 4. Primarul comunei _CLINCENI , prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PRIMAR 

BUDEANU ADRIAN 

VIZAT DE LEGALITATE 

SECRETAR 

  

 

RAPORTUL 

DE APROBARE CA INSTRUMENT DE PREZENTARE SI MOTIVARE 

 

 

                  Avand in vedere Adresa nr. 10382/12.09.2019 a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Transport  Public Bucuresti-Ilfov, prin care solicita acordarea de 

mandate speciale; 

Propun adoptarea unei hotarari  de consiliu local prin care sa se aprobe :  

-acordarea de  mandat special, acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Transport Public București-Ilfov, în vederea aprobării Actului Adițional nr. 2 la Contractul 

de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 3/17.05.2019, 

încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA. 

-acordarea de  mandat special pentru mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru semnarea Actului Adițional 

nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători 

3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA. 

-acordarea de  mandat special pentru mandatarea Dlui  BALACI  GEORGE CATALIN  

reprezentant al asociatului Consiliul Local al  comunei  CLINCENI  pentru semnarea, 

alături de Președintele Asociației a Actului Adițional nr. 2, la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public de călători nr. 3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul 

de Transport Voluntari SA. 

  

PRIMAR, 

 

ADRIAN  BUDEANU 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                

JUDETUL ILFOV  COMUNA CLINCENI 

CONSILIUL  LOCAL  

   

                             

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind modificarea art. _4_ al Hotărârii Consiliului Local al _comunei Clinceni_, județul Ilfov, nr. 
__40/31,05,20107_ privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 

Public București-Ilfov 
Având în vedere referatul de aprobare al Primarului _comunei Clinceni   și raportul de specialitate 

al  compartimentului de resort; 
Văzând avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului _local Clinceni _; 
În conformitate cu prevederile: 
- OUG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
Ținând cont de prevederile Hotararii de Consiliu Local nr. _40/31,05,2017_ de constituire al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov și de adresa TPBI nr. 

_10520/17,09,2019 _, prin care se solicită adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local cu privire la aplicarea 

prevederilor art. 132 Cod Administrativ; 

În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport feroviar și rutier de călători și 

de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132 și art. 139 alin.(3) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL  LOCAL  AL   
HOTĂRĂȘTE: 

Art.1.  Se împuternicește domnul/ ADRIAN BUDEANU  Primar al  Comunei CLINCENI cetățean roman, 
născut la data de_28,12,1959, domiciliat  comuna Clinceni, judetul Ilfov, strada Principala, nr. 123._, 
posesor al  CI seria_IF, nr. 442735, eliberat de BRAGADIRU, la data de 02,02,2015 să facă parte din 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București-Ilfov. 
Art.2. Hotărârea Consiliului Local al  comunei Clinceni  nr. 40/2017 _ privind constituirea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, se modifica in mod corespunzator 
prevederilor Art. 1 din prezenta hotarare.   
Art.3.   Primarul  Comunei _CLINCENI_  , prin aparatul de specialitate va aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 
 
 

PRIMAR 

BUDEANU ADRIAN 



 

VIZAT DE LEGALITATE 

SECRETAR 

VLAD LILIANA 

 
 

 

RAPORTUL 

DE APROBARE CA INSTRUMENT DE PREZENTARE SI MOTIVARE 

 

 

                  Avand in vedere Adresa nr. 10520/17.09.2019  a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Transport  Public Bucuresti-Ilfov, prin care ne aduce la cunosstinta   

ca, datorita  aprobarii  Codului Administrativ o serie de acte administrative  necesita  

modificare propun adoptarea unei hotarari  de catre Consiliu  local prin care sa se aprobe 

:modificarea art 5 la hcl nr. 40/2017 privind  desemnarea  membrului de drept 

reprezentant al comunei Clinceni in AGA ADIA Transport local Bucuresti- Ilfov  in 

persoana domnului Adrian Budeanu Primarul comunei Clinceni . 

-  
 

 

 

PRIMAR, 

ADRIAN BUDEANU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                

JUDETUL ILFOV  COMUNA CLINCENI 

CONSILIUL  LOCAL  

   

                             

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 aprobarea organigramei și a statului de funcții aferente aparatului de specialitatea al primarului și serviciilor 

publice de interes local ca urmare a aplicării OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 3266/CD din 15.05.2019 emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov şi  înregistrată la Primăria 

Comunei Clinceni cu numărul _____ din data de __________ prin care se comunică numărul maxim de posturi 

pentru anul 2019; 

- Expunerea de motive a d-lui Budeanu Adrian, primar al comunei Clinceni; 

- Prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Raportul  compartimentului de specialitate  al secretarului Comunei Clinceni; 

- Prevederile O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

În temeiul art. 129 alin. (3) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

Propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre ce cuprinde: 

Art. 1.  Se aprobă  Organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Clinceni, conform Anexei 1 

care face parte integrantă din prezenta. 

 

Art. 2.  Se aprobă Statul nominal de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Clinceni, conform 

Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta. 

 

Art. 3.  Începând cu data aprobării prezentei Hotărâri de modificarea a structurii organizatorice prevederile H.C.L.  

nr. ___ din data de __________își încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 4.  Primarul comunei Clinceni prin aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Art. 5.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, respectiv se comunică Primarului comunei Clinceni, şi 

Insitituţiei Prefectului Judeţului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 

  

 

          INIŢIATOR, 

             PRIMAR,                                                                                        AVIZ  DE LEGALITATE, 

   BUDEANU ADRIAN                                                                              SECRETARUL COMUNEI  

                                                                                                                             VLAD LILIANA 

 

 

 



 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE SI MOTIVARE  

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii aferente aparatului de specialitate al primarului 

comunei Clinceni 

 

 

Având în vedere: 

- Adresa nr. 3266/CD din 15.05.2019 emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov  prin care se comunică 

numărul maxim de posturi pentru anul 2019; 

- Raportul  compartimentului de specialitate  al secretarului Comunei Clinceni; 

- Prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Prevederile O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

 

În conformitate cu art. 129 alin. (3) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, propun Consiliului Local 

al comunei Clinceni spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 

de funcţii aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Clinceni. 

 

 

 

PRIMAR, 

BUDEANU ADRIAN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT  DE SPECIALITATE 
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii 

aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Clinceni, determinată de 
aplicarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

        
Prin prezentul referat, propun spre aprobare Consiliului Local al Comunei Clinceni 
modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al UAT Clinceni, modificare impusă de publicarea OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 
Având în vedere adresa nr. 3266/CD din 15.05.2019 emisă de Instituţia Prefectului 
Judeţului Ilfov şi înregistrată la Primăria Comunei Clinceni cu numărul ________ din data 
de ___________prin care se comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2019 
la nivelul Comunei Clinceni şi luând în considerare analiza specificului activităţilor 
desfăşurate în cadrul instituţiei primarului, ca urmare a modificărilor legislative precum şi 
a volumului operaţiunilor realizate, în vederea asigurării funcţionării eficiente a 
compartimentelor din cadrul primăriei, se propun modificări ale structurii organizatorice în 
vederea realizării unei reforme eficiente a aparatului de specialitate al primarului, după 
cum urmează: 
A. Numărul de posturi potrivit pct. 1 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 este 38, din 
care:         

-  Funcţii de demnitate publică : 2 posturi ( primar si viceprimar); 
-  Funcţii publice de conducere : 4 posturi ( 1 secretar, 2 șefi serviciu, 1 șef birou);  
-  Funcţii publice de execuţie: 24 posturi; 
-  Personal contractual de execuţie: 7 posturi. 
-  Personal contractual de conducere: 1 post 
B. Numărul de posturi pentru poliția locală potrivit pct. 3 din anexa la O.U.G. nr. 
63/2010 este 7, din care:         

-  Funcţii publice de conducere : 1 post;  
-  Funcţii publice de execuţie: 6 posturi; 
C. Numărul de posturi pentru deservirea microbuzelor școlare potrivit pct. 5 din 
anexa la O.U.G. nr. 63/2010 este 1. 

D. Numărul de posturi potrivit art. III, alin. 2) din O.U.G. nr. 63/2010 este 146, din 
care:         

-    Personal contractual salarizat din cap. bugetar „Asigurări şi asistenţă socială”:  101 
posturi. 
- Personal contractual salarizat din cap. bugetar „Învățământ”:  45 posturi. 
 

E.  SERVICII / COMPARTIMENTE ÎNFIINȚATE: 



Se înființează un nou compartiment în subordinea secretarului: Compartiment Monitor 
Oficial Local care va avea următoarea structură: 
- se stabilește o funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional 

superior, nou-înființată, având prerogative de putere publică în conformitate cu art. 
370, alin. (2), lit. a) și b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Înființarea noului Compartiment Monitor Oficial Local este impusă de OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ și contribuie la buna funcţionare a instituţiei prin: 
analiza și elaborarea documentației necesare executării legilor și a proiectelor pentru 
politicile, strategiile și statisticile necesare realizării și implementării politicilor publice, în 
vederea eficientizării activității instituției publice. În conformitate cu prevederile art.  3 
alin (1) din Anexa I la  OUG 57/2019, în structura funcțională a fiecărei 
unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se instituie un compartiment pentru 
monitorizarea procedurilor administrative, iar persoana/persoanele din acest 
compartiment de specialitate care are/au ca atribuții organizarea Monitorului Oficial 
Local, precum și asigurarea publicării oricăror documente, potrivit prevederilor 
prezentului cod, se stabilesc prin dispoziție a autorității executive. Secretarul general al 
unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și persoanele desemnate de autoritatea 
executivă au responsabilitatea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea și 
publicarea Monitorului Oficial Local. 

 
F.   FUNCȚII PUBLICE/POSTURI  ÎNFIINȚATE/TRANSFORMATE: 
1.  Se stabilește funcția publică de conducere specifică de secretar general al 
comunei Clinceni potrivit art. 611 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, iar 
funcția vacantă de conducere de secretar al comunei se transformă în secretar general 
al comunei Clinceni. 

Art. 611, alin. (1): 
Autoritățile publice locale au obligația ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în 
vigoare a titlului II al părții a VI-a să aprobe structura organizatorică prin care se stabilește funcția 
publică specifică de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin 
transformarea funcției publice generale de secretar al unității administrativ- teritoriale, respectiv 
al subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

             
2. Compartiment Achiziții Publice 
  Se stabilește funcția publică de execuție de consilier achiziții publice prin 
schimbarea denumirii funcției publice de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional 
superior ocupată în prezent de doamna Petrache Elena, funcție care are în atribuțiile 
postului activități de achiziție publică mai mult de 50%, în conformitate cu prevederile art. 
610 alin. (1) din OUG 57/2019 Codul administrativ. 

Doamna Petrache Elena va fi numită în funcția publică de consilier achiziții publice, 
cu păstrarea drepturilor salariale în conformitate cu prevederile  art. 610 alin (2) din OUG 
57/2019 Codul administrativ. 
 
G.  SERVICII / COMPARTIMENTE REORGANIZATE: 
a)   Compartimentul Registru Agricol și Fond Funciar 
      Având în vedere că doamna Zamfir Nicoleta, care ocupă funcția publică de execuție 
de Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Registru 
Agricol și Fond Funciar, are delegate în prezent activități de strategii mediu – dezvoltare 
patrimoniu, aceasta se mută definitiv, cu tot cu post, în cadrul Compartimentului Proiecte 
Strategii Dezvoltare Patrimoniu în condițiile art. 507, alin. (4), lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ. 



 
b) Compartimentul Registratură, Secretariat și Relații cu Publicul 
-  se desființează funcția publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior. 
 

Activitatea de resurse umane este acoperită de către secretar UAT Clinceni. 
Motivaţii: Necesitatea efectuării unei reorganizări la nivelul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Clinceni este determinată de următoarele fapte: 
1. Organizaţia - în structura actuală de personal şi organizare - nu poate susţine  strategia 
modernizare a localităţii pe termen mediu, nu poate garanta calitatea serviciilor publice 
oferite cetăţenilor; 
2. Organigrama în vigoare a devenit inaplicabilă în contextul actual, deoarece nu permite 
soluţionarea problemelor de personal cu resursele umane existente pe plan local 
Resurse: În limita prevederilor  bugetare; 
Toate modificările propuse au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 
63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, si cu respectarea imperativă a 
prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
Urmare a celor susţinute mai sus, şi tinând cont de prevederile art. 409 din OUG 57/2019 
Codul administrativ se va comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare 
intervenită în situația funcționarilor publici și a funcțiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Clinceni. 
 

Având în vedere îndeplinirea condițiilor legale menționate, propunem iniţierea unui proiect de 
hotărâre  și a unei hotărâri prin care să se aprobe  organigrama şi a statul de funcţii  aferent 

aparatului de specialitate al primarului comunei Clinceni, cu încadrarea în numărul maxim de 
posturi aprobat. 

 
 
 
 

/SECRETAR, 
VLAD LILIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


