
                                                                                                       

                                                         
                                   R O M Â N I A                             
                               CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

    Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815                                                   
                                            
                               HOTĂRÂREA NR. 50/2015 
           Privitor la: modificarea organigramei şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Lăcusteni, prin transformarea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent din cadrul Compartimentului cadastru şi registru agricol, în funcţia publică vacantă 
de consilier, clasa I, grad profesional debutant. 
 
            Consiliul Local Lăcusteni, întrunit în şedinţă ordinară din data de 18.12.2015, la care participă 
un nr. de 11 din 11 consilieri locali în funcţie. 
              Văzând că, prin votul majorităţii d-nul. consilier local Merişescu Ilie, a fost ales preşedinte de 
şedinţă,  pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2015.. 
              AVÂND în vedere: 
            Expunerea de motive nr. 4190/09.12.2015, prezentata de d-nul PUCHIN MARIN, primar al 
comunei Lăcusteni şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
            Raportul de specialitate nr. 4120/08.12.2015, al secretarului comunei; 
            Adresa nr. 5386/17.04.2015, a  Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea, prin care ne este 
comunicat nr. maxim de posturi pentru anul 2015; 
            Hotărârea nr. 23/29.05.2015 a Consiliului Local al Comunei Lăcusteni, prin care s-a aprobat 
organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni pentru 
anul 2015;  
            Avizul comisiilor de specialitate care propun adoptarea proiectului de hotărâre şi raportul nr. 
4216/18.12.2015, de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, al secretarului comunei; 
            În conformitate cu prevederile art. 107, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 188/1999, privind 
statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 
36 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, cu modificările şi 
completările ulterioare;        
            În temeiul art. 115 (1) lit. b) din legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi „pentru” adopta următoarea: 

                                                       H O T Ă R Â R E 
 Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Lăcusteni, prin transformarea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent din cadrul Compartimentului cadastru şi registru agricol, în funcţia publică vacantă 
de consilier, clasa I, grad profesional debutant. 

Art.  2.  Se aproba organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Lăcusteni şi 
statul de funcţii modificate conform anexelor nr. 1 şi 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.         
            Art. 3. Primarul comunei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
compartimentul de specialitate informând Consiliul Local, asupra modului de îndeplinire.  
            Art. 4.  Prezenta hotărâre, va fi comunicată Instituţiei Prefectului Vâlcea, pentru controlul 
legalităţii, primarului comunei Lăcusteni, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei.        
                                                               Lăcusteni,  18.12.2015 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          Contrasemnează:                     

MERIŞESCU ILIE                                             SECRETAR,   
                              BRĂNESCU ADRIAN                     

 



                                                                                             Anexa nr.1 la h.c.l. nr. 50/18.12.2015 
   

Organigrama pentru anul 2015 
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Lăcusteni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                   

                                      TOTAL posturi: 17, din care:                                                                                        Lăcusteni, 18.12.2015 

Consiliul local PRIMAR 

Secretar comună 
FP 

Viceprimar

Compartiment 
cadastru şi Registru agricol 

 

Referent  -1  FP 
Referent  -1  FP 
Consilier - 1 VACANT FP 
Consilier  -1 VACANT FP 

 
 

 
Compartiment 

 Autoritate tutelară 
şi asistenţă socială 

 
Consilier -1 FP 

 

Compartiment 
Achiziţii  
relaţii cu 
publicul  

 
Consilier-1 FP 

 
Compartiment

Financiar 
contabilitate 

 
Consilier-1 FP

 

Compartiment 
Impozite şi taxe 

 
Referent  - 1 FP 
Consilier - 1VACANT FP 
Referent  - 1VACANT FP 

 
 

 
Compartiment
gospodărire şi 

deservire 
 

Îngrijitor-1 
Şofer microbuz 

şcolar-1 

Biblioteca 
comunală 

Bibliotecar 1  Consilier personal-1

Asistenţi 
personali-20 

 
Asistent 

comunitar - 1 
(finanţat de 

MSP) 

- funcţionari publici: 11                                                                                        
    din care:  -de conducere: 1                                                            PREŞEDINTEDE ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ 
                    -de execuţie: 10 din care 4 vacante                                           MERIŞESCU ILIE                                   SECRETAR,                          
- personal contractual: 4                                                                                                                                                                                     BRĂNESCU ADRIAN 

                                 Funcţii de demnitate publică: 2                                                                                                                                                                                         
                               Asistentul comunitar nu face parte din nr. maxim de personal, conform OUG nr.63/2010                                                                                          
                                       
 
 
                                                                   
                     



Anexa 2 la hcl nr. 50/18.12.2015 4

Inalt functionar 
public

de conducere de executie de conducere de executie

1 Puchin Marin DEMNITARI Primar
2 Dascălu Ştefan DEMNITARI Viceprimar
3 Brănescu Adrian SECRETAR Secretar UAT S

4 Popescu Marius-Adrian I S
consilier personal al 

primarului
IA S

5 Popescu Grigorie COMPARTIMENT CADASTRU ŞI REGISTRU AGRICOL Referent  III superior M
6 VACANT COMPARTIMENT CADASTRU ŞI REGISTRU AGRICOL Consilier I debutant S
7 VACANT COMPARTIMENT CADASTRU ŞI REGISTRU AGRICOL Consilier I debutant S
8 Popa Mariana COMPARTIMENT CADASTRU ŞI REGISTRU AGRICOL Referent  III superior M
9 Mitroi Octavian-Daniel COMPARTIMENT ACHI ZIȚII RELAȚII CU PUBLICUL Consilier I superior S

10 Bocşaru Cosmin COMPARTIMENT AUTORIT. TUTELARA ŞI ASISTENȚĂ SOC. Consilier I superior S
11 Bădiţă Gabriela COMPARTIMENT FINANCIAR‐CONTABILITATE Consilier I superior S
12 Goagea Victor COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE Referent III principal M
13 VACANT COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE Consilier I principal S
14 VACANT COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE Referent III superior M
15 Roşca Ştefan COMPARTIMENT GOSPODĂRIRE ŞI DE DESERVIRE şofer microbuz şcoală I M
16 Ţîrlea Nicoliţa COMPARTIMENT GOSPODĂRIRE ŞI DE DESERVIRE îngrijitor I M
17 Georgeascu Mirela BIBLIOTECĂ bibliotecar M
18 Diaconu Ana ASISTENT COMUNITAR asistent comunitar principal M

         Funcţia         Număr posturi Ocupate Vacante Total

Nr. total de funcţii publice 7 4 11 LĂCUSTENI, 18.12.2015
Nr. total de funcţii de demnitate publică 2 0 2

Nr. total de funcţii publice de conducere 1 0 1

Nr. total de funcţii publice de execuţie 6 4 10 CONTRASEMNEAZĂ
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 4 0 4 SECRETAR

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

14 7 21

BRĂNESCU ADRIAN

Nr. total de funcţii din instituţie 27 11 38

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ

PRIMĂRIA COMUNEI LĂCUSTENI, JUDEȚUL VÂLCEA

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz

Functia publica

Clasa
Gradul 

profesional

MERIŞESCU ILIE

STAT DE FUNCȚII

Nivelul 
studiilor

Functia contractuala

Treapta 
profesionala/g

rad

Nivelul 
studiilor

OBSERVATIISTRUCTURA
FUNCTIA DE 
DEMNITATE 
PUBLICA
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