ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
Consiliul local
Nr. 2502/25.05.2017

ANUNȚ
referitor la elaborarea proiectelor de hotărâri ce vor fi dezbătute în ședința ordinară din
31.05.2017, ora 13,00

Ordinea de zi a ședinței ordinare din 31.05.2017 , ora 13,00:
1. Proiect de hotarâre privind execuția bugetului local al comunei Ciocani pe trim. I 2017,
(inițiator , primar Călin Gheorghe);
2. Proiect de hotarâre privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în
vederea exprimării votului în AGA APC VASLUI cu privire la cererea de aderare a
comunei Ciocani , județul Vaslui(inițiator Călin Gheorghe);
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului
de specialitate al primarului comunei Ciocani(inițiator Călin Gheorghe);

Persoanele interesate pot trimite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare în
scris , privind proiectele de hotărîre de pe ordinea de zi , pînă la data de 30.05.2017, ora 16,00, la
sediul Primăriei comunei Ciocani.

Primar,
Călin Gheorghe

1. Proiect de hotarâre privind execuția bugetului local al comunei Ciocani pe trim. I
2017;
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÎRE
pentru aprobarea execuției bugetului local
pentru trim I al anului 2017
Consiliul local al comunei Ciocani, judeţul Vaslui ;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pentru
trim I al anului 2017;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, raportul compartimentului
contabilitate nr. 2513/ 26.05.2017 şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local ;
În conformitate cu prevederile art. 49, alin.12, din Legea nr.273/ 2006, privind finanţele publice
locale, modificată şi completată,
În temeiul prevederilor art. 36, alin.1 şi 2, litera-b- coroborat cu alin.4, litera-a- şi art.
45,alin.(1) şi (2) litera-a- , din Legea nr. 215 / 23 aprilie 2001 privind Administraţia publică locală ,
republicată (r2) ;
HOTARASTE:
Art.1 – Se aproba execuția bugetului local pentru trim I al anului 2017, al comunei Ciocani ,
astfel :
I. BUGETUL LOCAL
La venituri
1. prevederi bugetare anuale
2. prevederi bugetare trim I
3. Încasări realizate trim I
La cheltuieli
1. credite bugetare anuale
2. credite bugetare trim I
3. plăţi efectuate trim I

lei
9.802.000 lei
2.527.000 lei
654.235 lei
9.802.000 lei
2 .527.000 lei
567.947 lei

Art.2 – (1) Detalierea veniturilor bugetului local realizate la sfarsitul trim I al anului 2017 este
prevăzută în anexa nr.1.
(2) Detalierea cheltuielilor bugetului local efectuate la sfarsitul trim I al anului 2017
este prevăzută în anexa nr. 2.
Art.3 - Anexele nr.1 si 2 , fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
26 mai 2017
Inițiator,
Primar, Călin GHeorghe
Avizat pentru legalitate,.
Secretar ,Abaza Iosefina

ROMANIA
Anexa nr.1
JUDETUL VASLUI
la proiect de Hotararea CL nr. /31.03 2017
COMUNA CIOCANI
DETALIERE privind veniturile bugetului local pentru TRIM I 2017
SPECIFICATIE
Prevederi Prevederi Incasari
le anuale TRIM I
TRIM I
initiale
Venituri-totale
9.802.000 2.527.000 654.235
Venituriiproprii;(l+ll)

1.174.800

361.000

193.711

l.Totalimpozitesitaxe locale
-impozitpecladiri de la persoane fizice (07.02.01.01)
-impozitpecladiripersoane juridice(07.02.01.02)
-impozitulpeterenintravilan de la persoane
fizice(07.02.02.01)
-impozitulpeterenintravilan de la
persoanejuridice(07.02.02.02)
-impozitulpeterenextravilan de la persoanefizice si
juridice(07.02.02.03)
-taxe asupramijloacelor de transport detinute de pers.
Fizice(16.02.02.01)
-taxe asupramijloacelor de transport detinute de pers.
Juridice(16.02.02.02)
-taxe si tarife pentrueliberare de autorizatii si
licente16.02.03
-Alteimpozite si taxe(18.02.50)
-venituridinconcesiuni si inchirieri (30.02.05)
-taxe exrtajudiciare de
timbrupentruactivitateanotariala(34.02.02)
-venituridinamenzi si
altesanctiuniaplicatepotrivitdispozitiilorlegale (35.02.01)
Taxe speciale36.02.06
ll.Cote si sumedefalcatedinimpozitulpevenit(04.02)
-Cotedefalcatedinimpozitpevenit: (04.02.01)
Cotedinimpozitulpevenit,pentruechilibrareabugetului
local(04.02.04)
III.Sumedefalcatedin TVA

457.034
12.000
8.000
29.000

199.000
7.000
4000
15.000

82.905
4.103
4.054
12.639

1000

1000

68

140.000

40.000

54.664

6000

4000

5.043

1000

1000

146

1000

1000

0

7000
3000
7000

5000
2000
5000

1955
882
214

233.034

109.000

5.344

9000
482.400
213.400
269.000

5000
157.000
90.000
67.000

93
99.712
26.843
72.869

2.193.000

553.000

448.850

a).-Sumedefalcatedin T.V. A. pentru echilibrarea
bugetelor locale (11.02.06)
d) Sume defalcate din T.V.A.pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor :
(11.02.02) din care:
lVSubventii-

540.000

135.000

135.000

1.653.000

418.000

313.850

6.434.200

1.613.000

11.674

-Subventii pentru lemne altele decat cele de la L.
416(42.02.34)
-subventii din bugetul de stat pentru finantarea
sanatatii(42.02.41)
Finantarea programelor de dezvoltare locala 42.02.65

40.000

20.000

1.380

47.000

12.000

10.294

6.347.200

1.581.000

0

Întocmit, contabil, OLARU VASILICA
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ANEXA NR.2
LA H C.L nr.___din ______ 2017

DETALIEREA
cheltuielilor bugetului local pentru anul 2017
Specificare
BUGET
INITIAL

EXECUTIE
TRIM I

PLATI
EFECT
UATE

Autorităţipublice
Cheltuieli de personal
Cheltuielimateriale
Cheltuieli de capital
Platiefectuate in aniiprecedenti si
recuperate in anul curent
Alteserviciipublicegenerale
Fond de rezervabugetara la
dispozitiaautoritatilor locale
Ordinepublică

779.600
596.600
143.000
37.000
3.000

207.400
140.900
43.500
20.000
3000

165.316
129.415
38.289
0
-2388

100.000
100.000

0
0

0
0

7500

3.388

cheltuieli de personal
Cheltuielimateriale
Învăţământ
Cheltuieli de personal
Total cheltuielimateriale
Sume ces si tichete sociale
Burse
Cheltuieli de capital
SANATATE
Cheltuieli de personal
Cheltuieli.materiale
Cultură
Cheltuieli de personal
Cheltuielimateriale
Asistenţăsocială
. Cheltuieli de personal
Indemnizatiipersoane cu handicap+
ajutoare de urgentasiajutoare de
incalzire
Locuinţe, serviciişidezvoltare
Cheltmateriale
Alimentare cu apa,din
bugetullocal,pompe
Protectiamediului
Chelt.materiale
Transporturi
Cheltuielimateriale
Cheltuieli capital
modernizaredrumurisatesticomunacioc
ani

24.160
9.500
5.135.350
947.000
168.950
51.000
5000
3.958.400
49.300
46.800
2.500
97.990
24.990
73.000
489.500
350.000
139.500

5000
2500
1.287.500
231.000
54.950
15.000
2000
984.550
11.700
11.700
0
28.600
5.600
23.000
151.300
100.800
50.500

3.388
0
249.644
227.118
22.526
0
0
0
10.294
10.294
0
5.035
5.035
0
82.954
66.752
16.382

316.500
73.500
243.000

107.500
26.500
81.000

16.352
14.993
1.332

10.000
10.000
2.825.100
154.684
2.670.416

3000
3000
732.500
65.000
667.500

0
0
34.991
30.914
4.077

9.802.000

2.527.000

654.235

TOTAL CHELTUIELI
INTOCMIT
CONTABIL OLARU VASILICA

33.600

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local pentru
trim. I anul 2017

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale,
modificata si completata, respectiv art. 49, alin.11 si 12, pentru trimestrul expirat ,
adică trim. I, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta spre analiza si
aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetului local intocmit pe cele doua
sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a
veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel incit :
- sa nu inregistreze plati restante
- diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat
pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, suma platilor
restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero.
La venituri
1. prevederi bugetare anuale
2. prevederi bugetare trim I
3. Încasări realizate trim I
La cheltuieli
1. credite bugetare anuale
2. credite bugetare trim I
3. plăţi efectuate trim I

lei
9.802.000 lei
2.527.000 lei
654.235 lei

9.802.000 lei
2 .527.000 lei
567.947 lei

Potrivit datelor prezentate in raportul privind executia bugetului local, bugetul
institutiilor finantate din venituri proprii si subventii si bugetul creditelor interne pe
trimestrul I ,anul 2017,nu se impun masuri de redimensionare a cheltuielilor ,prin
rectificare bugetara.
Faţă de cele arătate mai sus, propun să fiţi de acord cu adoptarea proiectului de
hotărâre în forma menţionată.
Vă mulţumesc,
26.05.2017
PRIMAR,
CĂLIN GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
PRIMAR

REFERAT
de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotărîre privind
aprobarea execuției bugetului local pentru trim. I anul 2017

Avand în vedere contul de execuție al bugetului local emis de Trezoreria Bîrlad la data de
31.03.2017, potrivit prevederilor art. 49 alin 12 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile şi completarile ulterioare , care preved că ” în lunile aprilie, iulie şi
octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea,
ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi
aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu
excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în
raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul
anului: să nu înregistreze plăţi restante, diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul
anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor
efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Avînd în vedere motivele enunțate propun necesitatea adoptării proiectului de hotărîre
privind aprobarea execuției bugetului local pentru trim. I anul 2017 în ședința ordinară a
Consiliului local.
25.05.2017
PRIMAR,
CĂLIN GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
PRIMAR

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Avînd în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu
modificările și completările ulterioare art. 49 alin . 12 „în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru
trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de
credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile
deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor
externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a
veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: să nu înregistreze plăţi
restante, diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante,
pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Avînd în vedere contul de execuție al bugetului local emis de Trezoreria Bîrlad la data de
31.03.2017 , propun dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărîre privind aprobarea execuției
bugetului local pentru trim. I anul 2017 în ședința ordinară a Consiliului local.

25.05.2017
PRIMAR,
CĂLIN GHEORGHE

2. Proiect de hotarâre privind acordarea mandatului special reprezentantului
asociatului în vederea exprimării votului în AGA APC VASLUI cu privire la cererea de
aderare a comunei Ciocani , județul Vaslui;
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în
Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice
Pentru Serviciul de Alimentare Cu Apă și de Canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul
Negrești, județul Vaslui –APC VASLUI
Consiliul local al comunei Ciocani, judetul Vaslui;
Avînd în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 2500/ 25.05.2017 întocmită de
primarul comunei Ciocani , în calitate de inițiator al proiectului de hotărîre;
Avînd în vedere adresa APC Vaslui înregistrată la Primăria comunei Ciocani sub nr.
2427/22.05.2017;
Avînd în vedere Nota de fundamentare întocmită de APC VASLUI cu privire la acordarea
expresă , în prealabil, a mandatului special către reprezentantul asociatului în Adunarea Generală a
Asociaților APC VASLUI;
Avînd în vedere Raportul întocmit de compartimentul de resort înregistrat sub nr. 2501/
25.05.2017 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciocani ;
Avînd în vedere prevederile Actului Constitutiv și Statutul APC VASLUI cu modificările
și completările ulterioare;
Avînd în vedere prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru
şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare ;
Avînd în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată;
Avînd în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi
de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
Avînd în vedere rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Ciocani;
În temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată , cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se acordă mandat special reprezentantului asociatului în Adunarea Generală a
Asociaților a Asociației Pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice Pentru Serviciul de
Alimentare Cu Apă și de Canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești, județul
Vaslui –APC VASLUI, și anume domnului Călin Gheorghe , cetățean român născut la data de
28.09.1964, în comuna Pogana, , județul Vaslui, domiciliat în comuna Ciocani, județul Vaslui, posesor
al C.I . seria VS, nr. 468960, eliberată de SPCLEP Bârlad , la data de 01.02.2011, să aprobe în
Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Pentru Dezvoltare Intercomunitară De Utilități Publice
Pentru Serviciul De Alimentare Cu Apă și de Canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul
Negrești, județul Vaslui –APC VASLUI în numele și pe seama comunei Ciocani, aderarea comunei
Ciocani, județul Vaslui la Asociația Pentru Dezvoltare Intercomunitară De Utilități Publice Pentru

Serviciul De Alimentare Cu Apă și de Canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul
Negrești, județul Vaslui –APC VASLUI.
Art. 2 În situația în care reprezentantul comunei Ciocani , desemnat la art. 1 de mai sus, se
află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat , interesele comunei Ciocani vor fi
reprezentate de domnul viceprimar Darie Ionel, în calitate de cetățean român , născut la data de
16.12.1969 , domiciliat în comuna Ciocani, județul Vaslui, posesor al C.I. seria VS , nr. 398222,
eliberată de SPCLEP Bîrlad , la data de 14.05.2009.
Art. 3 Prezenta hotărîre se va comunica :
-Instituției Prefectului Vaslui;
-Primarului comunei Ciocani;
-Asociației pentru Dezvoltare a Serviciilor de Apă Canal-APC VASLUI.
25.05.2017

Inițiator ,
Primar, Călin Gheorghe
Avizat pentru legalitate ,
Secretar, Abaza Iosefina

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
PRIMAR
Nr. 2500/25.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în
vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Pentru Dezvoltare
Intercomunitară de Utilități Publice Pentru Serviciul de Alimentare Cu Apă și de Canalizare din
municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui –APC VASLUI

Avînd în vedere adresa APC –Vaslui nr. 195/03.05.2017, înregistrată la Primăria comunei
Ciocani sub nr. 2427/22.05.2017;
Avînd în vedere Nota de fundamentare întocmită de ADI-APC Vaslui cu privire la acordarea
expresă , în prealabil , a mandatului special către reprezentantul asociatului în Adunarea Generală a
Asociațiilor ADI-APC Vaslui ;
Avînd în vedere prevederile Actului constitutiv și Statutul ADI-APC Vaslui , cu modificările
și completările ulterioare;
Înaintez Consiliului local al comunei Ciocani spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărîre
privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului
în Adunarea Generală a Asociației ADI-APC Vaslui cu privire la cererea de aderare a comunei
Ciocani , județul Vaslui , la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vaslui ADI-APC.
25.05.2017

PRIMAR,
Călin Gheorghe

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
PRIMAR

REFERAT
de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotărîre privind
acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în Adunarea
Generală a Asociației ADI-APC Vaslui cu privire la cererea de aderare a comunei Ciocani, județul
Vaslui, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vaslui-ADI-APC.

Avînd în vedere adresa ADI-APC Vaslui nr. 195/2017 ,înregistrată la Primăria comunei
Ciocani sub nr. 2427/22.05.2017 , Nota de fundamentare întocmită de ADI-APC Vaslui cu privire la
acordarea expresă , în prealabil, a mandatului special către reprezentantul asociatului în Adunarea
Generală a Asociațiilor ADI-APC, prevederile Actului Constitutiv și Statutul APC , cu modificările și
completările ulterioare , prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a
statutului –cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilități publice , cu modificări și completări ulterioare , prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată, prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apă și de canalizare , cu modificări și completări ulterioare .
Conform prevederilor Statutului ADI-APC și cu respectarea prevederilor H.G. nr. 855/2006
pentru aprobarea actului constitutiv –cadru și a statutului –cadru ale asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice , cu modificările aduse prin H.G.
nr. 742/2014 , aprobarea de noi membri intră în atribuțiile Adunării Generale a Asociațiilor .
Avînd în vedere motivele enunțate consider necesar adoptarea proiectului de hotărîre privind
acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în Adunarea
Generală a Asociației ADI-APC Vaslui cu privire la cererea de aderare a comunei Ciocani, județul
Vaslui, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vaslui-ADI-APC.
25.05.2017

PRIMAR,
CĂLIN GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
PRIMAR
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectului de hotărîre privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea
exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației ADI-APC Vaslui cu privire la cererea de aderare
a comunei Ciocani, județul Vaslui, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vaslui-ADI-APC.

Conform prevederilor Statutului ADI-APC VASLUI și cu respectarea prevederilor HG nr.
855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv –cadru și a statutului –cadru ale asociațiilor de
dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilități publice , cu notificările aduse
prin HG nr. 742/2014 , aprobarea primirii de noi membri intră în atribuțiile Adunării Generale a
Asociației , cu următoarele precizări : art. 4 indice 2 alin 1 lit. j prevede: „ Atribuțiile Adunării
Generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt: lit.j) aprobarea primirii de noi membri în
Asociație , precum și a retragerii și excluderii unor membri din Asociație “.
Art. 4 indice 7 alin 1 prevede:
“Hotărîrile Adunarii Generale a Asociației luate în
exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 4 indice 2 alin 1 lit. j nu pot fi votate de reprezentanții
asociațiilor în Adunare Generală a Asociației decît în baza unui mandate special , acordat expres ,
în prealabil, prin hotărîre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.”
Avînd în vedere motivele enunțate, consider necesar adoptarea proiectului de hotărîre
privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în
Adunarea Generală a Asociației ADI-APC Vaslui cu privire la cererea de aderare a comunei Ciocani,
județul Vaslui, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vaslui-ADI-APC.

25.05.2017
PRIMAR,
CĂLIN GHEORGHE

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al
aparatului de specialitate al primarului comunei Ciocani(inițiator Călin Gheorghe);
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii , organigramei şi a numărului de posturi pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui

Având în vedere:
- Adresa Instituției Prefectului Vaslui nr. 6686/11.05.2017 , înregistrată la Primăria comunei
Ciocani sub nr. 2364/16.05.2017, prin care comunică anexa cuprinzând numărul maxim de posturi
în care Primăria comunei Ciocani are obligația să se încadreze în anul 2017;
-prevederile art. 107 alin (2) lit. b şi art. 112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011;
-Expunerea de motive a proiectului de hotărâre a Consiliului local pentru modificarea structurii
organizatorice , a numărului de posturi şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui;
-raportul compartimentului de resort;
-raportul comisiei de specialitate ;
În temeiul art. 36 alin 2 lit. a şi alin 3 lit. b , art. 45 alin 1 şi ale art. 115 alin 1 lit. b din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Ciocani , judeţul Vaslui , întrunit în şedinţă ordinară
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se modifică organigrama şi numărul de posturi pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui , prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Se modifică statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Ciocani, judeţul Vaslui, conform anexei nr. 2, la prezenta hotărâre .
Art. 3 Se aprobă statul de funcţii şi organigrama pentru asistenţii personali , asistenta
medicală comunitară , conform anexei nr. 3 şi nr. 4 .
Art. 4 Anexele nr. 1 , 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Primarul comunei Ciocani , judeţul Vaslui va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
25.05.2017
Iniţiator ,
Primar, Călin Gheorghe
Avizat pentru legalitate,
secretar, Abaza Iosefina

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Avînd în vedere adresa Instituției Prefectului Vaslui nr. 6686/11.05.2017 , înregistrată la
Primăria comunei Ciocani sub nr. 2364/16.05.2017 ,prin care comunică anexa cuprinzând numărul
maxim de posturi în care Primăria comunei Ciocani are obligația să se încadreze în anul 2017 și
anume în numărul maxim de 20 de posturi , la o populație de 1710 locuitori , din care 17 posturi
reprezentînd numărul maxim de posturi potrivit pct. 1 din anexa la Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 63/2010 și 3 posturi pentru Poliția locală și paza obiectivelor .
În statul de funcţii și organigrama aparatului de specialitate al primarului , pînă la
primirea și înregistrarea adresei Instituției Prefectului Vaslui nr. 6686/11.05.2017, au fost incluse și 3
posturi pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile potrivit pct. 4
din anexa la OUG nr. 63/2010 .
Ținînd cont că Primăria comunei Ciocani nu are în prezent în implementare proiecte
finanțate din fonduri externe nerambursabile potrivit pct. 4 din anexa la OUG nr. 63/2010, Instituția
Prefectului Vaslui nu a mai prevăzut pentru Primări Ciocani , în anexa cuprinzînd numărul maxim de
posturi și posturi pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
potrivit pct. 4 din anexa la OUG nr. 63/2010 .
Având în vedere cele prezentate propun adoptarea proiectului de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii , organigramei şi a numărului de posturi pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui în şedinţa ordinară a Consiliului local.
25.05.2017

PRIMAR,
Călin Gheorghe

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
PRIMAR

REFERAT
de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotărîre privind
modificarea statului de funcţii , organigramei şi a numărului de posturi pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui

Avînd în vedere adresa Instituției Prefectului Vaslui nr. 6686/11.05.2017 , înregistrată la
Primăria comunei Ciocani sub nr. 2364/16.05.2017 ,prin care comunică anexa cuprinzând numărul
maxim de posturi în care Primăria comunei Ciocani are obligația să se încadreze în anul 2017 și
anume în numărul maxim de 20 de posturi , la o populație de 1710 locuitori , din care 17 posturi
reprezentînd numărul maxim de posturi potrivit pct. 1 din anexa la Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 63/2010 și 3 posturi pentru Poliția locală și paza obiectivelor .
Avînd în vedere motivele enunțate propun necesitatea adoptării proiectului de hotărîre
privind modificarea statului de funcţii , organigramei şi a numărului de posturi pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui în ședința ordinară a
Consiliului local.
25.05.2017
PRIMAR,
CĂLIN GHEORGHE

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI,
COMUNA CIOCANI
PRIMAR
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
La proiectul de hotărîre privind modificarea statului de funcţii , organigramei şi a numărului de
posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui
Avînd în vedere adresa Instituției Prefectului Vaslui nr. 6686/11.05.2017 , înregistrată la
Primăria comunei Ciocani sub nr. 2364/16.05.2017 ,prin care comunică anexa cuprinzând numărul
maxim de posturi în care Primăria comunei Ciocani are obligația să se încadreze în anul 2017 și
anume în numărul maxim de 20 de posturi , la o populație de 1710 locuitori , din care 17 posturi
reprezentînd numărul maxim de posturi potrivit pct. 1 din anexa la Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 63/2010 și 3 posturi pentru Poliția locală și paza obiectivelor .
Avînd în vedere motivele enunțate propun necesitatea adoptării proiectului de hotărîre
privind modificarea statului de funcţii , organigramei şi a numărului de posturi pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui în ședința ordinară a
Consiliului local.
25.05.2017
PRIMAR,
CĂLIN GHEORGHE

