
 

 HOTĂRÂREA nr.42/2012 
privind modificarea şi aprobarea organigramei, statului de funcŃii şi statului de 

personal pentru aparatul  de specialitate al primarului comunei Dochia, serviciilor şi 
instituŃiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local Dochia 

 
 

      Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă ordinară în data de 06 iulie 2012, 
          Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru 
Iulian-Gheorghe privind modificarea şi aprobarea organigramei, statului de funcŃii şi statului de 
personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dochia, serviciilor şi instituŃiilor 
publice aflate sub autoritatea Consiliului local Dochia, precum şi referatul nr.1898/2012 întocmit 
de d-na inspector Păduraru Cristina-responsabil resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Dochia, 
           Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică şi comisia buget-finanŃe din 
cadrul Consiliului Local al comunei Dochia, precum şi avizul A.N.F.P. nr.1639199, conexat cu 
nr.1633553/2012; 
          În baza art.2, art.7, art. 107 alin.(1) lit.c), art.112 al Legii nr.188/1999-privind statutul 
funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prevederilor art.XVI 
alin.(2)  din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003-privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei 
în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancŃionarea corupŃiei; art.III din O.U.G. nr.63/2010- pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
Legea nr.53/2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.52/2003-
privind transparenta decizională in administratia publica locală;  
           În temeiul art.36 alin.(2) lit.”a”, alin.(3) lit.”b” şi art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.”b” din 
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTARARE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, 
serviciilor şi instituŃiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului local Dochia, ce cuprinde un 
număr total de 21 posturi (inclusiv postul de asistent medical comunitar), conform anexei nr.1, 
anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care: 
a) 2 posturi funcŃii de demnitate publică 
b) 2 posturi funcŃii publice de conducere: Secretar comuna Dochia şi şef birou contabilitate 
c) 8 funcŃii publice de execuŃie 
d) 9 posturi funcŃii în regim contractual bugetar 
 
             (2) Postul contractual de asistent medical comunitar din cadrul Serviciului de asistenŃă 
medicală comunitară Dochia este cuprins la capitolul bugetar „Sănătate” şi nu intră în numărul 
maxim de posturi, prevăzut la art.III, alin.(1) din O.U.G. nr.63/2010- pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri financiare. 

 

ROMÂN IA  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



 
Art.2 Se aprobă statul de funcŃii şi statul de personal pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Dochia, conform anexelor nr.2-5, anexe ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
Art.3 Se aprobă statul de funcŃii nominal al aparatului de specialitate al primarului comunei 
Dochia, conform anexei nr.6, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           
 
Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează primarul comunei Dochia, 
compartimentul resurse umane şi contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dochia. 
 
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ, A.N.F.P. şi autorităŃilor 
interesate şi se aduce la cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 
 

Dochia, 06 iulie 2012 
 
 

                  Preşedinte de şedinţă,                                                                Contrasemnează pentru legalitate, 
                    Popa Constantin                                                                      Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 


