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INSTITUŢIA PRIMARULUI COMUNEI CLINCENI 

  Str. Principală nr.107 A, Comuna Clinceni, Judeţul Ilfov                                                                                                                                                        

Tel: +40(21)369 40 41   

fax: +40(21)369 43 93 
  

 
REFERAT  DE SPECIALITATE 

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii 
aferente aparatului de specialitate în anul 2019 al primarului comunei Clinceni 

         
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 5303 din data de 20.05.2019 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. 

 
       Posturi înființate: 
- se înființează o funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior în 

cadrul Compartimentului Stare Civilă; 
- se înființează o funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior în 

cadrul Compartimentului Registratură, Secretariat și Relaţii cu Publicul; 
- se înființează o funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior în 

cadrul Compartimentului Asistenţă Socială și Situaţii de Urgenţă; 
- se înființează o funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior în 

cadrul Biroului Poliție Locală. 
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Urmare a creșterii populației existente la nivelul comunei, numărul maxim de posturi aprobat a 
crescut la 46, motiv pentru care se înființează funcțiile publice mai sus menționate (cu încadrarea în 
numărul maxim de posturi aprobat) pentru a asigura o bună funcţionare a instituţiei și pentru a face față 
numeroaselor modificări ale ritmului de lucru impus de problemele existente la nivelul comunei. 

 
Activitatea de resurse umane este acoperită de către secretar UAT Clinceni. 
În exercitarea atribuţiilor în funcţie de cerinţele şi bunul mers al instituţiei, Primarul comunei  

Clinceni este împuternicit de Consiliu sa facă transformări ori mutări de posturi în cadrul şi între 
compartimentele aparatului de specialitate al Primarului comunei Clinceni, pe bază de dispoziție. 

 
Toate transformările 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,   

 
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 

 

 

 


