
ROMÂNIA 
Judeţul Buzău 

Consiliul local al Comunei 
BALTA ALBA 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea, numarului de personal, a numarului de functii publice, organigramei sistatului 
de functii pentru aparatul de specialitate al primarului - forma actualizata potrivit Codului 

administrativ 
Consiliul local al comunei Balta Alba,judetul Buzau, întrunit in sedinta de lucru extraordinara in 

data de 05.04.2022. 
Avand in vedere: 
-finând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

-luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

luând act de: 
a) Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator,

înregistrat cu nr.2213/21. 03.2022; 
b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

înregistrat cu nr.2212/21.03.2022, 
c) Rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului Local, Balta Alba, Judetul

Buzau,nr.85,86,87/05.04.2022 
În temeiul prevederilor art.129, alin. 3), lit.c), art. 139 alin.I) art. 196, ali.l) fit.a), si art. 197, 

alin. I) si 4) precum si a art. 3 prin procedura pentru monitorizarea procedurilor administrative din 
O. UG. 57/2019-Codul administrativ,

HOTARASTE 

Art.1). Se aprobă modificarea si completarea organigramei, statului de funcţii 
si numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi 
instituţiilor subordonate Consiliului local Balta Alba, Judeţul Buzău - forma 
actualizata potrivit Codului administrativ, conform structqrii expuse in anexele nr. 1-4 
,anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2).In termen de 1 O zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, 
prin dispozitia primarului comunei Balta Alba, se va aproba statul nominal de personal 
al aparatului de specialitate al primarului. 

ART.3). Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Balta Alba, şi prefectului 
judeţului Buzău şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, 
precum şi pe pagina_de internet. 

{, ,.\Preset;1-
te de sedinta, :) 

Coiodiru Adrian ,,...., · 

, .-   / 

Nr.25/05.04.2022 
Balta Alba 

C ) ontrasem eaza:
Secretarul gener 1/bl comunei 

Balan Co u:,,n.tin 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Balta Alba în şedinfă extraordinara din 
05.04.2022, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. ]).din OUG.nr.57/2019 cu un număr de -8- voturi 
pentru, O voturi împotriva, din numărul total de -11 consilieri locali în Junc/ie şi 8 consilieri locali 
prezenJi la şedinJă. 
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Judeţul Buzău 
Comuna Balta Alba 

Primar 

Referat de aprobare 

Nr.2213/21.03 .2022 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea, numarul de personal, a numarului de 
functii publice, organigramei sistatului de functii pentru aparatul de specialitate al 

primarului - forma actualizata potrivit Codului administrativ 

Instituţia administraţiei publice locale, are în componenţa aparatului de 
specialitate al primarului şi instituţiilor subordonate consiliului local un număr de 9 
funcţionari publici (din care I functie vacanta), 12 personal contractuali din care 1 
functie vacanta si 12 posturi aprobate de Institutia Prefectului Judetului Buzau prin 
adresa nr.640/10.02.2022. 

A vând în vedere oportunitatea oferită prin contractul de finanţare cu nr. 
C072OEN000315 încheiat cu AFIR România, de reabilitare din fonduri 
nerambrusabile a clădirii situate la adresa sat Amara, str. Viitorului nr. 16 şi de alocare 
a noii structuri unui serviciu social, în data de 1 octombrie 2021, prin HCL nr. 59 / 
2021 a fost înfiinţat,aprobat organigrama si regulamentul de organizare si functionare 
a Centrul social de zi şi asistenţă pentru copii cu program After School - unitate de 
asistenţă socială fără personalitate juridică, aflată în subordinea primăriei Balta Albă. 
Serviciul social nou înfiinţat necesită acreditare, conform legislaţiei în vigoare -
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 - ART. 38 
(]) Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii de servicii 
sociale, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditaţi în condiţiile legii. 
(2) Serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă sunt acreditate
în condiţiile legii.
(3) Acreditarea furnizorilor, precum şi a serviciilor sociale acordate de aceştia se
reglementează prin lege specială.

Pentru a obţine acest document, primăria Balta Albă este obligată să ada p teze 
structura organizatorică - organigrama şi statul de funcţii - , standardelor minime de 
calitate aplicabile, respectiv Ordinul MMJS nr. 27/2019 privind aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. 
În acest sens, în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/201 O pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13 / 2011 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/201 O pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 



stabilirea unor măsuri financiare, vă solicităm, prin prezenta, aprobarea organigramei, 
în forma înaintată(conform anexelor nr.1-4 la prezentul proiect de hotarare) 

Potrivit competentelor stabilite de Codul administrativ, consiliul local aproba 
organigrama si statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului, la 
propunerea acestuia. 

In statul de functii sunt posturi aferente functiilor publice si posturi de natura 
contractuala. Fata de structura organizatorica aprobata, potrivit noilor reglementari, 
sunt prezentate unele modificari referitoare la urmatoarele aspecte: 
-modificarea organigramei prin marirea cu 12 posturi de personal contractual,pentru
implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile,care
prevad„ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate
postimplementare,infiintarea unor posturi.

Numarul de personal propus, se incadreaza in numarul maxim de posturi stabilit 
si comunicat de Institutia Prefectului - Judetul Buzau, pe total ordonator principal de 
credite, dupa numarul de  locuitori din cadrul unitatii administrativ-teritoriale, 
potrivit legislatiei in vigoare. 

Organigrama si numarul de personal propus, prezintă situaţia exactă a ceea ce 
reprezintă număr de posturi funcţionale la această dată la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale. 

In considerarea celor prezentate, proiectul de hotarare initiat, îl supun dezbaterii 
si aprobarii plenului consiliului local. 

Primar, 
Marin Ionel 



Judeţul Buzău 
Primăria Comunei Balta Alba 

RAPORT DE SPECIALITATE, 

Nr.2212/21.03.2022 

Aprob, 
Primar, 

Marin Ionel. 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea, numarul de personal, a numarului de functii publice, 
oprganigramei sistatului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului - forma actualizata 

potrivit Codului administrativ 
Potrivit art. III, alin.2) din O.U.G. 63/2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, numărul maxim aprobat şi 
transmis de Instituţia Prefectului - Judeţul Buzău, pentru instituţia autorităţii 
administraţiei publice locale, este de 23 posturi. 

Structura organizatorica propusa are ca temei legal reglementarile stabilite in 
Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019 (art.242 alin.I), art. 392 alin.I), 
art. 610 alinl) si art.611 alini), precum si art.3 din procedura de organizare si 
publicare a monitoarelor oficiale ale unitatii administrativ-teritoriale, in format 
electronic. 

Fata de numarul de personal, numarul de functii publice, organigrama si statul de 
functii pentru aparatul de specialitate al primarului, aprobate pana in prezent prin 
Hotararea consiliului local nr. 35/20.04.2021 apar urmatoarele modificari; 
I.Modificari privind functiile publice:
-se mentine numarul de functii publice aprobat, respectiv 9, cerintele privind functiile
publice realizandu-se prin transformarea posturilor existente:
11.Modificari privind organigrama si statul de functii.

In statul de functii sunt posturi aferente functiilor publice si posturi de natura 
contractuala. Fata de structura organizatorica aprobata, potrivit noilor reglementari, 
sunt prezentate unele modificari referitoare la urmatoarele aspecte: 
-modificarea organigramei prin marirea cu 12 posturi de personal contractual,pentru
implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile,care
prevad„ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate
postimplementare,infiintarea unor posturi.

Numarul de personal propus, se incadreaza in numarul maxim de posturi stabilit si 
comunicat de Institutia Prefectului - Judetul Buzau, pe total ordonator principal de 
credite, <lupa numarul de locuitori din cadrul unitatii administrativ-teritoriale, potrivit 
legislatiei in vigoare. 

Avand in vedere ca se respecta prevederile legislatiei in vigoare privind structura 
functionala, functiile publice si normativele_de personal, precum si numarul functiilor 
publice de conducere, sustin proieGtµl de· ho.titrare initiat. 

Referent asis n,i;" / , \ 
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COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL SI FOND 
FUNCIAR (FP-1; FC -1)  

·• - . 

COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA SI 
AUTORITATE TUTELARA (FP-1) 

Asistenti personali (FC-23) 

COMPARTIMENT MEDIU - S.V.S.U. SI RESURSE 
UMANE(FP-1) 

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE 
SI TAXE LOCALE, REGISTRATURA SISTARE 
CIVILA(FP-4) 

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE St PROIECTE 
DE DEZVOLTARE (FP-1) 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV St BIBLIOTECA 
(FC-10) 

CENTRUL SOCIAL DE ZI SI ASISTENTA PENTRU 
COPII CU PROGRAM AFTER SCHOOL(PC-12) 

S.C. SERVPRIM BALTA ALBA S.R.L. (FC-3)

APA CANAL (FC-11); 
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Anexa nr.2 la HCL nr . ..t, /OP• 9f, 2.r; l.'L 
STATUL DE FUNCTII AL PRIMARIEI COMUNEL BALTA -ALBA SIAL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL 

Nr. / NUMELE SI 
Crt PRENUMELE/VACANT 

TEMPORAR VACANT, 
DUPA CAZ 

o 1

FUNCTIA 
DE 

DEMNITATE 
PUBLICA 

2 

Functia publica C 

De De L 

conducere executie A 
s 
A 

3 4 5 

G p 
R R 
A O 
D F 

6 

S Functie contractuala T P 
T de De executie R R
U conducere E O 
D A F 
I p 
I T 

A 

7 8 9 10 

s 
T 
u 
D 
I 
I 

1,1 

" 

1. 
DEMNITARI \ C 

' 

MARIN IONEL PRIMAR M ;;__ ,_ -  / 
CONSILIER PERSONAL PRIMAR 

2. I BALASU VIOREL- Consilier I A  s 
ADRIAN t 

3. CHIRITA COSTEL VICEPRIMAR M 

4. 
SECRETAR GENERAL 
BALAN CONSTANTIN Secretar 

general_ 
COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA-AUTORITATE TUTELARA 

s 

5. I GHILIC NICOLETA I I I Consilier I I I Superior I S 
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE SI TAXE LOCALE, REGISTRATURA SISTARE CIVILA 

6. I STOICA MICA
I j j Inspector I I I Superior I S 

7. 
8. 
9. 

10. 

DAN CRISTIAN 
CHIRITA MIHAI 
CHIRITA PARASCHIVA 
COMPARTIMENT MEDIU - S.V.S.U. SI RESURSE UMANE
GHILIC VALERICA- I I
DANIEL 

Consilier I Asistent s 
Referent III Superior M 
Referent III Superior M 

I Referent I III I Asistent I M

J:.: .,.g:--,   I d- . 



COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE SI PROIECTE DE DEZVOLTARE 
11. NECULA FRUSINA Consilier 

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL SI FOND FUNCIAR 

Achizitii I Superior S 
Publice 

12. VACANT Referent 111 Asistent M 
13. PREDA MITA Referent li M ' 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SI BIBLIOTECA
14. STOICA VALERICA Sofer I M 
15. NEACSU VIOREL Sofer li M , 

microbuz ' 

16. CUSTURA GENICA Guard I G/ 1 • 

17. MIU FAN EL Muncitor I  -
,, / · r

calificat \'-· . \ 
18. CUSTURA IONEL Paznic I G \  \ '  .. 

19. VASILE VALENTINA Administrator I M 

- i

\ * /-  
20. PREDA GEORGIAN Paznic li G 
21. VACANT Paznic li G 

  22. CALUTA STELUTA Referent li M - C : .
23. IVAN ANDRADA Bibliotecar li M

CENTRUL SOCIAL DE ZI SI ASISTENTA PENTRU COPII CU PROGRAM AFTER SCHOOL
1. VACANT Coordonator l A  

I
,k -   

centrul de zi    r  "'-;,N "" , '·r 
2. VACANT Asi tent 1 A f ,   3/ - -   \ 

social ,.,.V ( -:..:.-.   . 1 ,-1 
) 

. " \ , :.;., ... \ . •) 3. VACANT Psiholog 
,.. S \ \ J t . _ 

4. VACANT Educator " \ M\l   , • 
5. VACANT Educator 1\ J  O . 

: N V  V 
I 6. I VACANT I I I I I J I Educator I I I I M I 



7. VACANT lngrijitor 
8. VACANT lngrijitor 
9. VACANT Bucatar 

10. VACANT Bucatar 
11. VACANT Personal 

intretinere 
12. VACANT Personal 

intretinere 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
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G 
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ASISTENT! PERSONALI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 
1. PADURARU DIANA DANIELA 
2. NEAGU DANIELA 
3. BîZU IULIANA MONICA 
4. ROSIORU MIRELA 
5. PREDA CATALINA 
6. BRINDUSA BENONIA 
7. NECOARA LILI 
8. STEFANESCU MILICA 
9. ZAMFIR VASILICA 
10. LACATUS ADRIANA 

11. GAGIU NELUTA 

12. FERARU ALEXANDRIN.I.\ 
13. NECULA VALERICA 

14. CIREASA ANDREEA - GABRIELA 

15. NECOARA LENUTA 

16. VLAD VASILICA 

17. BUTISEACA MARIOARA 

18. DRAGOMANU MARITA 
19. VACANT 

20. VACANT 
21. VACANT 

22. VACANT 
23. VACANT 

Anexa nr.3 la HCL nr .t_ /(J;f":Of, l @ l l - -

Asistent personal persoana cu handicap 
Asistent personal persoana cu handicap 
Asistent personal persoana cu handicap 
Asistent personal persoana cu handicap 
Asistent personal persoana cu handicap 
Asistent personal persoana cu handicap 
Asistent personal persoana cu handicap 
Asistent personal persoana cu handicap 
Asistent personal persoana cu handicap 
Asistent personal persoana cu handicap 

Asistent personal persoana cu handicap 

Asistent personal persoana cu handicap 
Asistent personal persoana cu handicap 

Asistent personal persoana cu handicap 

Asistent personal persoana cu handicap 

Asistent personal persoana cu handicap 

Asistent personal persoana cu handicap 
d 

Asistent personal persoana cu handicap f i   _;:,  

Asistent personal persoana cu handicap ( /  ;:::,/ ,: . 

;", 
Asistent personal persoana cu handicap ,\ ;c: \ 
Asistent personal persoana cu handicap \_,> 
Asistent personal persoana cu handicap 
Asistent personal persoana cu handicap 
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NR.TOTAL FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA 
NR.TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE 
NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE 
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE 
NR. TOTAL 1 FUNCTII 
NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE ASISTENT! PERSONALI PERSOANE CU HANDICAP-finantate din capitolul bugetar 68 02 
NR.TOTAL 2 FUNCTII 

2 
1 
8 
o 

24 
35 
23 
58 
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ORGANIGRAMA CENTRULUI DE ZI AMARA 

CONSILIUL LOCAL 

PRIMAR 

COORDONATOR CENTRUL DE ZI 

PERSONAL DE SPECIALITATE 
,• 

ASISTENT PSIHOLOG EDUCATOR 
SOCIAL 

INGRIJITOR 

2 

Anexa nr.4 la HCL nr. of "f1r0F.07,   l'l-, 

PERSONAL ADMINISTRATIV 

BUCATAR 

2 

PERSONAL INTRETINERE 

2 
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