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PROIECT DE HOTARARE NR. 779 DIN 04.02.2022 

Privind  aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al  
Primarului comunei Mereni, judetul Constanta 

 
Consiliul Local al comunei Mereni, judetul Constanta intrunit in sedinta  ordinara in data de  
11 februarie 2022; 
Avand in vedere: 
-Prevederile art. 56, art. 120, alin. (1), art. 121, alin. (1) si (2) si art. 139, alin. (2)  din Constitutia 
Romaniei; 
-Prevederile articolului 4 si articolului 9, paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale, 
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997; 
-Prevederile art. 5, lit. g), y), z), ff), hh) , art. 369, art. 370, alin. (2), art. 371, art. 382, art. 390, 
art. 391, art. 392, art. 393, art. 404, art. 405, art. 407, art. 408, art. 409, art. 464 , art. 465, art. 
512, art. 518, art. 519, art. 539, art. 540, art. 541 , art. 545, alin. (1) , art. 546, lit. k) din OUG 
nr. 57 / 2019  privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile art. III din OUG nr. 63 / 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273 / 
2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea  unor masuri financiare, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile Legii cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Referatul de aprobare  intocmit de catre domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni 
inregistrat sub nr. 830 / 07.02.2022; 
-Raportul de specialitate  intocmit de catre doamna Patrascu Madalina-Maria , referent  in 
cadrul Primariei Mereni inregistrat sub nr. 831 / 07.02.2022; 
-Prevederile  Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta  decizionala in administratia publica,  cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile  Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul  prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) si alin. (3), lit. c), art. 136, 
art. 139, alin. (1) coroborat cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. a)  din OUG  nr. 57 / 2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile  si completarile ulterioare; 
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SE PROPUNE: 
 

Art. 1- Aprobarea organigramei  aparatului de specialitate al primarului comunei Mereni 
pentru anul 2022 conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul proiect de 
hotarare, cu respectarea numarului de posturi alocat comunei Mereni, judetul Constanta. 
Art. 2- Aprobarea statului  de functii al aparatului  de specailitate al Primarului comunei Mereni 
pentru anul 2022, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentul proiect de 
hotarare, cu respectarea numarului de posturi alocat comunei Mereni, judetul Constanta. 
Art. 3- Se incredinteaza cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari primarul 
comunei Mereni  prin compartimentele  de specialitate din cadrul  primariei comunei Mereni. 
Art. 4- Odata cu intrarea in vigoare  a acestei hotarari isi inceteaza  aplicabilitatea  dispozitiile 
oricarei  hotarari anterioare care  contin  prevederi contrare prezentei. 
Art. 5- Impotriva  prezentului act administrativ, persoana care se considera  vatamata intr-un 
drept al sau sau intr-un interes  legitim poate formula plangere  conform Legii nr. 554 / 2004 
privind contenciosul administrativ. 
Art. 6- Secretarul general al comunei Mereni va comunica prezenta hotarare institutiilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul 
Constanta pentru control si verificarae legalitatii.. 
 
 
 
 
     INITIATOR                                                                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
       PRIMAR                                                                                   SECRETAR GENERAL 
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NR. 830 / 07.02.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
Privind aprobarea organigramei si a statului de functii  al aparatului de specialitate al 

Primarului  comunei Mereni, judetul Constanta pe anul 2022 
 

 
 Structura  organului administrative si a legaturilor ierarhice – directe si indirecte , 
orizontale si vertical, organice si functionale  sunt reprezentate graphic prin organigrama. 
Aceasta reflecta postul pe care il detine fiecare angajat in ierarhia administrativa, 
corespunzator atributiilor pe care le are in structura in care isi desfasoara activitatea. Asadar 
, organigrama este o reflectare grafica a structurii  si posturilor din   cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Mereni. 
 Totalitatea functiilor  dintr-un organ executive, corespunzator  structurii sale  
organizatorice (organigramei) reprezinta statul de functii al autoritatii, in cadrul careia se 
reflecta  numarul efectiv  al persoanelor  care pot functiona pe posturile existente. 
 Avand in  vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) si art. 139 din 
OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local are atributia  de a aproba  
organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Mereni, la 
propunerea primarului. 
 Pentru indeplinirea atributiilor si sarcinilor care ii sunt conferite de lege, primarul 
comunei dispune de un apparat de specialitate  care este dimensionat ca numar si structura 
functionala prin  statul de functii si organigrama. 
 Fata de  organigrama aprobata anul trecut , nu s-a modificat  numarul maxim de 
posture, astfel incat  numarul posturilor raman neschimbate. 
 In baza celor prezentate mai sus, propun  ca  organul deliberativ sa dezbata si sa  
aprobe in cadrul sedintei Consiliului Local Mereni din data de 11.02.2022 Proiectul de hotarare 
privind aprobarea organigramei si a statului de functii  al aparatului de specialitate al 
Primarului  comunei Mereni, judetul Constanta pe anul 2022, conform documentelor anexate. 
 
. 
 

INITIATOR 
PRIMAR 

DUMITRU GURITA 
 

 

http://www.primãria-mereni.ro/
mailto:primãria.mereni@yahoo.com


                     
 

 


