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NOTA DE FUNDAMENTARE
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.”a” si alin. (3) lit. « b »
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
completarile si modificarile ulterioare, prevederile art.91 si 107 alin. (1) - (3)
din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, R2, cu
completarile si modificarile ulterioare, trebuie aprobata modificarea
organigramei si a statului de functii, dupa obtinerea avizului Agentiei
Nationale a Functionarilor Publici.
Crearea unui aparat de lucru apt, numeric şi profesional, să
fundamenteze şi să implementeze strategii de dezvoltare şi modernizare,
comunitatea locală are nevoie de toate resursele de care dispune, inclusiv de
resursa administrativă care este reprezentată de aparatul de lucru al UAT
Pietroasele.
Implementarea unui nou proiect organizaţional care să asigure:
•Cresterea rolului funcţionarului public în construcţia viitorului comunităţii
locale;
•Creşterea rolului specialistului în fundamentarea şi coordonarea activităţilor
de administraţie publică;
•Îmbunătăţirea activităţii de coordonare şi control;

•Îmbunătăţirea relaţiei de comunicare cu cetăţenii;
•Implementarea concepului de calitate în serviciile publice;
•Eficientizarea activităţii publice ca timp şi costuri;
•Calitate în serviciile publice;
Motivaţii:
Necesitatea efectuării unei reorganizări la nivelul aparatului de lucru al
UAT Pietroasele este determinată de următoarele fapte:
1.Organizaţia -în structura actuală de personal şi organizare -nu poate susţine
strategia de modernizare a localităţii pe termen mediu, nu poate garanta
calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor;
2.Organigrama actuala nu este în totalitate aplicabila, motivat de faptul ca
doua posturi vacante de referent din cadrul Compartimentului de evidenta a
persoanei nu-si mai justifica prezenta.
ARGUMENTE:
Lipsa personalului necesar in cadrul UAT Pietroasele, influenţează major
activitatea, deoarece generează:
- Neasumarea la nivel organizaţional a unor nevoi publice;
- Supraîncărcarea personalului angajat cu sarcini de serviciu peste limita
care să-i permită rezolvarea obligaţiilor de serviciu în timpul programului
- Forma actuala a Organigramei face imposibilă realizarea unui program
de noi angajări in cadrul altor compartimente.
Necesitatea unei infuzii masive de personal profesionalizat pentru
ocuparea posturilor vacante este asumată la nivel organizaţional, însă acest
lucru nu se poate realiza din cauza faptului că aproape toate posturile
vacante, sunt definite la nivelul organigramei ca fiind de grade profesionale
principal sau superior intr-un compartiment care la momentul actual nu are
functionalitate.
Modificari survenite în noua Organigrama şi Statul de Funcţii al Primăriei
Pietroasele:
Toate modificarile se fac cu respectarea Legii nr.188/1999, privind
Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare si cu
incadrarea in numarul maxim de posture aprobat .
Astfel:
1. Se modifica nivelul functiei publice de referent clasa III, grad
profesional superior din Compartimentul de evidenta a persoanei, in
inspector, clasa I, grad profesional debutant si se trece functia de la

Compartimentul de evidenta a persoanei la Compartimentul achizitii
publice si secretariat.
2.Se reduce numarul functiilor publice de la nr.16 la nr.15 prin
transformarea functiei publice de referent clasa III, grad profesional superior
din Compartimentul de evidenta a persoanei, in functia contractuala de
muncitor I, ca urmare a modificarii cu mai mult de 50 % din fisa postului.
Functia contractuala infiintata va trece de la Compartimentul de evidenta a
persoanei la Compartimentul “Serviciul public de administrare a domeniului
public si privat de interes local”.
Prin urmare, avand in vedere cele fundamentate propun modificarea
organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului
comunei Pietroasele.
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