
JUDEȚUL TULCEA  
COMUNA NUFĂRU  
CONSILIUL LOCAL  

 

H O T A R A R E A Nr. 5 
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al personalului din aparatul 

de specialitate al primarului comunei Nufăru, județul Tulcea pe anul 2019  
 

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara la 
data de 29 ianuarie  2019, fiind prezenti un numar de 9 consilieri locali;  

Având în vedere: 

- Avizul cu nr.66056 conexat cu nr.55786/2019 al Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Nufaru, județul Tulcea; 
- Nota de fundamentare nr.5459/05.09.2018 a primarului comunei Nufăru, județul Tulcea 

prin care propune aprobarea modificării Statului de funcții al personalului din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Nufăru, precum și al personalului din serviciile publice ale 
Consiliului Local Nufăru, pe anul 2018; 
- Văzând adresa cu nr.6605/17.05.2018 a Instituției Prefectului - Județului Tulcea 

înregistrată cu nr.3168/22.05.2018 prin care s-a comunicat numărul maxim de posturi pe anul 
2018 conform OUG nr. 63/2010, determinat în raport cu numărul locuitorilor comunei Nufăru, 
județul Tulcea, precum și necesitatea unor modificări în structura organizatorică (organigrama) 
a Primăriei comunei Nufăru, județul Tulcea;  
- Prevederile Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice; 
- Prevederile art.100, art.107 si art.112 din Legea nr.188/1999 Republicată privind Statutul 

funcționarilor publici; 
- Prevederile H.G.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei privind funcționarii 

publici; 
- H.G.nr.286/2011pentru aprobare Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 
- Prevederile Legi nr. 53/2003 – Codul Muncii; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 – Se stabilește numărul maxim de posturi la nivelul Primăriei comunei Nufăru, județul 
Tulcea, pe anul 2019 la 23 posturi potrivit pct.1 din anexa la O.U.G. nr.63/2010. 

Art.2 – (1) Se înființează un post, funcție publică de execuție de Inspector, clasa I, grad 
profesional principal, în cadrul compartimentului Impozite și Taxe Locale din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Nufăru, județul Tulcea. 



(2) Postul nou înființat la alin.1 al prezentului articol se declară vacant până la ocuparea lui 
printr-una din modalitățile prevăzute de lege. 

Art.3 – (1) Se înființează un post, funcție contractuală de execuție de muncitor I, în cadrul 
compartimentului Administrativ Gospodăresc din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Nufăru, județul Tulcea. 

(2) Postul nou înființat la alin.1 al prezentului articol se declară vacant până la ocuparea lui 
printr-una din modalitățile prevăzute de lege. 

Art.4 – Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de funcții al personalului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nufăru județul Tulcea, conform 
anexelor nr.1 si 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art.5 – Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice altă 
hotărâre ce conține prevederi contrare. 

Art.6 – Secretarul comunei Nufăru, județul Tulcea, va comunica prezenta hotărâre: 
primarului comunei pentru ducere la îndeplinire și Instituției Prefectului - Județul Tulcea 
pentru exercitarea controlului de legalitate și o va aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei și prin publicare pe site-ul http://www.primarianufaru.ro 

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 9 consilieri prezenti din totalul de 11 consilieri 
alesi. 
  
  PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
  CONSILIER,Iordache Marcel                                     SECRETAR, Milosovici Lucian 
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JUDEȚUL TULCEA  

COMUNA NUFĂRU  

CONSILIUL LOCAL  

 

P R O I E C T DE H O T A R A R E  Nr.  
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al personalului din aparatul 

de specialitate al primarului comunei Nufăru, județul Tulcea pe anul 2019 
 

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara la 
data de ____________  2019, fiind prezenti un numar de __ consilieri locali;  

Având în vedere: 

- Avizul cu nr.66056 conexat cu nr.55786/2019 al Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Nufaru, județul Tulcea; 
- Nota de fundamentare nr.5459/05.09.2018 a primarului comunei Nufăru, județul Tulcea 

prin care propune aprobarea modificării Statului de funcții al personalului din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Nufăru, precum și al personalului din serviciile publice ale 
Consiliului Local Nufăru, pe anul 2018; 
- Văzând adresa cu nr.6605/17.05.2018 a Instituției Prefectului - Județului Tulcea 

înregistrată cu nr.3168/22.05.2018 prin care s-a comunicat numărul maxim de posturi pe anul 
2018 conform OUG nr. 63/2010, determinat în raport cu numărul locuitorilor comunei Nufăru, 
județul Tulcea, precum și necesitatea unor modificări în structura organizatorică (organigrama) 
a Primăriei comunei Nufăru, județul Tulcea;  
- Prevederile Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice; 
- Prevederile art.100, art.107 si art.112 din Legea nr.188/1999 Republicată privind Statutul 

funcționarilor publici; 
- Prevederile H.G.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei privind funcționarii 

publici; 
- H.G.nr.286/2011pentru aprobare Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 
- Prevederile Legi nr. 53/2003 – Codul Muncii; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 – Se stabilește numărul maxim de posturi la nivelul Primăriei comunei Nufăru, județul 

Tulcea, pe anul 2019 la 23 posturi potrivit pct.1 din anexa la O.U.G. nr.63/2010. 
Art.2 – (1) Se înființează un post, funcție publică de execuție de Inspector, clasa I, grad 

profesional principal, în cadrul compartimentului Impozite și Taxe Locale din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Nufăru, județul Tulcea. 



(2) Postul nou înființat la alin.1 al prezentului articol se declară vacant până la ocuparea lui 
printr-una din modalitățile prevăzute de lege. 

Art.3 – (1) Se înființează un post, funcție contractuală de execuție de muncitor I, în cadrul 
compartimentului Administrativ Gospodăresc din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Nufăru, județul Tulcea. 

(2) Postul nou înființat la alin.1 al prezentului articol se declară vacant până la ocuparea lui 
printr-una din modalitățile prevăzute de lege. 

Art.4 – Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de funcții al personalului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nufăru județul Tulcea, conform 
anexelor nr.1 si 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art.5 – Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice altă 
hotărâre ce conține prevederi contrare. 

Art.6 – Secretarul comunei Nufăru, județul Tulcea, va comunica prezenta hotărâre: 
primarului comunei pentru ducere la îndeplinire și Instituției Prefectului - Județul Tulcea 
pentru exercitarea controlului de legalitate și o va aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei și prin publicare pe site-ul http://www.primarianufaru.ro 

 
 
   INIȚIATOR,                                                                 AVIZAT 

        Primar, DĂNILĂ Ion                                             Secretar, MILOȘOVICI Lucian 
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