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HH OO TT ĂĂ RR ÂÂ RR EE   
privind modificarea statului de funcții publice pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Adunați 

și al serviciilor publice de interes local 
 

       Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă ordinară în data de 07.07.2021; 
       Luând act de :  
        - referatul de aprobare înregistrat cu nr.3741 din 22.06.2021, elaborat de primarul comunei Adunați, 
prin care propune modificarea statului de funcții publice pentru aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Adunați și al serviciilor publice de interes local; 
        - raportul de specialitate înregistrat cu nr.3742 din 22.06.2021, întocmit de secretarul general al 
comunei Adunați; 
        -  raportul final al examenului de promovarea în grad profesional nr.3247/27.05.2021; 
        - avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publică, juridic, relații cu publicul, servicii și comerț, 
muncă și probleme sociale, dreptului omului, pază și ordine, protecție civilă, familie și protecție copii; 
        Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
         - art.129 alin. (2) lit.a, alin.(3) lit.c), art.409 alin.(1), alin.(3) lit. a) și b) art.476 alin.(1) și (2 )lit.a, art.477 
alin.(1), art.478 și art.479 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare; 
         - art.122 alin.(2) coroborat cu art.144 alin.(1) din HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normele  privind 
organizarea și dezvoltarea carierrei functionarilor publici, modificată și completată; 
         - Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile și 
completările ulterioare; 
         - prevederile HCL Adunaţi nr.28/29.10.2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului 
de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi şi al serviciilor publice aflate în 
subordinea Consiliul Local al comunei Adunați;  
         -  Hotărârii Consiliului Local al comunei Adunați nr.3 din 29 ianuarie 2020 privind stabilirea salariilor 
de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Adunati și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Adunați, judeţul Prahova 
începând cu data de 1 ianuarie 2020; 
         - Hotărârii Consiliului Local al comunei Adunați nr.6 din 28 ianuarie 2021 privind mentinerea în anul 
2021 a salariilor de bază a personalului plătit din fondurile publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Adunați și servicilor publice din subordinea Consilului Local al comunei Adunați, județul 
Prahova; 
        În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(3)) lit.g) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI adoptă prezenta hotărâre:  

        Art.1. Se aprobă transformarea postului de funcționar public de executie, consilier achiziții publice 
clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Achiziții Publice în funcția publică de 
executie de consilier achiziții publice clasa I, gradul profesional principal ca urmare a examenului de 
promovare în grad profesional ce s-a desfășurat în perioada 24 - 26.05.2021. 
        Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcții al aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Adunați și al serviciilor publice de interes local conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 
 
 



        Art.3. Primarul comunei Adunați, prin aparatul său de specialitate, se încredinţează cu urmărirea 
ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
        Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei, Instituției Prefectului 
- județul Prahova, primarului comunei Adunați,  autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate și 
se va publica pe site-ul instituției la adresa www.comunaadunați.ro, rubrica Monitorul Oficial Local, la 
secțiunea dedicată statutului unității administrativ-teritoriale. 
 
 

               PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,            CONTRASEMNEAZĂ,  

                         PINȚĂ  MĂDĂLIN -  CONSTANTIN                                                      SECRETAR  GENERAL, 
                                                                                                                 TERMENTU  PETRUȚA 

                                                                                                                                                                                                                                                               
ADUNATI, 07. 07. 2021 
NR.31 
Nr. consilieri  în  
funcție 

Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi abţinere 

         11       11   11        -          - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunaaduna%C8%9Bi.ro/


Anexa  NR.1

FUNCTII PUBLICE SPECIFICE

DE CONDUCERE DE EXECUTIE DE CONDUCERE DE EXECUTIE de conducere de executie

1 SĂVULESCU DARIUS- MIHAI DEMNITARI primar

2 DURICU VALENTIN - 
CONSTANTIN DEMNITARI viceprimar

3 TERMENTU PETRUȚA SECRETAR  GENERAL  AL  COMUNEI ADUNATI secretar general I S

4 VACANT COMPARTIMENT AUDIT INTERN auditor I asistent S

5 PARASCHIV  ILEANA - CRISTNA COMPARTIMENT TAXE, IMPOZITE, FINANCIAR, 
CONTABIL inspector I superior S

6 VOINEA GABRIELA - MĂDĂLINA COMPARTIMENT TAXE, IMPOZITE, FINANCIAR, 
CONTABIL inspector I principal S

7 VACANT COMPARTIMENT TAXE, IMPOZIT, FINANCIAR, 
CONTABIL referent III superior M

8 NEGOTEI ELEN A- CATĂLINA COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ inspector I debutant S

9 MILU NICOLETA COMPARTIMET ACHIZȚTII  PUBLICE consilier achizitii 
publice I principal S

10 VACANT COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA 
TERITORIULUI arhitect sef I S

11 PINȚĂ CONSTANTIN - ADRIAN COMPARTIMENT URBANISM ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI consilier I asistent S

12 POSTOLACHE VIRGINIA COMPARTIMENT AGRICOL referent III superior M
13 VACANT COMPARTIMENT POLITIE LOCALĂ politist local III superior M
14 COMAN  CRISTIAN COMPARTIMENT POLITIE LOCALĂ politist local III superior M
15 PINȚĂ IOAN- LAURENȚIU COMPARTIMENT POLITIE LOCALĂ politist local III superior M
16 NEGOTEI  GHEORGHE COMPARTIMENT  POLITIE LOCALĂ paznic M
17 NEGOTEI  MARIA COMPARTIMENT ADMINISTRATIV  quard M

18 BĂDILĂ DANIEL- LUCIAN COMPARIMENT ADMINISTRATIV muncitor 
necalificat G

19 GROSU ARGENTINA -
MAGDALENA SERVICIUL BIBLIOTECĂ bibliotecar I A M

20 HOITAN IRINA - CLAUDIA SERVICIUL CĂMIN CULTURAL referent IA M
21 ANCA MARINELA SERVICIUL CĂMIN CULTURAL ingrijitor G

         Funcţia         Număr posturi Ocupate Vacante Total
Nr. total de demnitari 2 0 2

Nr. total de înalţi funcţionari publici
Nr. total de funcţii publice de conducere 1 1 2
Nr. total de funcţii publice de execuţie 8 3 11

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 6 6 6 Presedintele 
sedintei, 

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din 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, 
cu modificările şi completările ulterioare

Nr. total de funcţii din instituţie 17 4 21

* sub fiecare şef de structură se vor trece toate funcţiile 
publice şi tot personalul contractual
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