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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL PUIEȘTI 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcții publice, a 

organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 
Primarului Comunei Puiești , Județul Buzău-forma actualizată 

 
Consiliul Local al comunei PUIEȘTI, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară, 
Având în vedere: 
-referatul Primarului Comunei Puiești de inițiere a proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr.124/2021 
-raportul compartimentului de specialitate  înregistrat la nr.125 /2021; 
-raportul de  avizare  pe  fond  al proiectului  de  hotărâre  emis  de  comisia  de 
specialitate din cadrul  Consiliului  Local  Puiești ; 
-prevederile H.C.L Puiești nr.29/28.08.2019 privind aprobarea numărului de 
personal, a numărului de  funcții publice ,organigramei şi statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău, cu 
modificările și completările ulterioare-forma actualizată potrivit Codului 
Administrativ 
-adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.5649/2021 înregistrată la 
Primăria comunei Puiești la nr.1672/22.03.2021 
-adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Buzău nr.4/7062/17.05.2021, 
înregistrată la Primaria comunei Puiești sub nr. 3096/17.05.2021, prin care se 
comunică aprobarea înființării postului de asistent medical comunitar;  
-adresa Instituției Prefectului , județului Buzău nr.4145/09.04.2021 prin care se 
comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2021  
-prevederile art.6 alin.(1) din O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de 
soluționare a petițiilor , cu modificările și completările ulterioare 
-prevederile art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificarile 
si completarile ulterioare;  
-prevederile art. 2 alin. (1) lit. „a” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  
-prevederile art.8 alin.(1) lit.”d” și alin.(2) lit.”a” din O.U.G. nr.18/2017 privind 
asistența medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare 
-prevederile art.7 lit.”ș” și art.8 lit.”o” din H.G. nr.324/2019 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de 
asistență medicală comunitară; 
-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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 În temeiul art. 129, alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit. ”c” , art. 139 alin.(1)  și art.196, 
alin.(1), lit. ”a” din O.UG. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 
 Art.1 (1) Se aprobă numărul de personal, numărul de funcții publice, 
organigrama și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Puiești-forma actualizată, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2)Se aprobă înființarea unui post contractual de asistent medical comunitar, 
cu studii postliceale, în cadrul Compartimentului de asistență socială, post care se 
exceptează de la numărul maxim de posturi determinat conform O.U.G nr.63/2010 
pentru Comuna Puiești. 

(3) Primarul şi Viceprimarul comunei Puiești, nu fac parte din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Puiești (art.5 lit. „g” din Codul administrativ). 

Art.2 Biroul Buget contabilitate, impozite și taxe locale, resurse umane și 
salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puiești , va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile H.C.L.Puiești 
nr.29/28.08.2019 își încetează aplicabilitatea. 

Art.4 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea hotărârii 
Instituției Prefectului Județului Buzău , Agenției Naționale a Funcționarilor Publici-
București precum și publicarea acesteia pe site-ul autorității publice locale. 
 
            
      
   Președinte de ședință,     Contrasemnează, 
       Consilier local,     Secretar general al comunei, 
         Ion Dumitru                         Vali Voicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.23 PUIEȘTI-BUZĂU ,24.05.2021 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința  ordinară  din data 
de 24.05.2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 11 voturi ”pentru” , 0  ”abțineri”  și  0 voturi ”împotrivă”, din numărul 
total de 13 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți la ședință. 
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APARATULUI	DE	SPECIALITATE	AL	PRIMARULUI																									la	H.C.L.	Puiești	nr.23/24.05.2021	
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	 	 	 	 	 	 	 	 PRIMAR,	 	
		Rodica	Bârlă	 	 	 	 Contrasemnează,	

Presedinte	de	ședință,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Secretar	general	al	comunei	
Consilier	local,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																Vali	Voicu	

																		Ion	Dumitru	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



JUDEȚUL	BUZĂU																																																														
COMUNA	PUIESTI

Anexa	nr.2	la	HCL	Puiesti	
nr.23/24.05.2021

Inalt functionar 
public

de conducere de executie de conducere de executie

DEMNITARI
1 BARLA RODICA PRIMAR
2 PAUN COSTEL VICEPRIMAR

3 VOICU VALI SECRETAR GENERAL AL COMUNEI PUIESTI
SECRETAR 

GENERAL AL 
COMUNEI

S

Birou  buget-contabilitate, impozite si taxe 
locale, resurse umane si salarizare

4 LEAUA STANEL SEF BIROU I I S
5 STEFAN IONEL CONSILIER I superior S
6 SIMA GABRIELA CONSILIER I superior S
7 PURCAREATA MARIAN REFERENT III superior M
8 STEFAN SILVIA-ANCA REFERENT III superior M
9 IUGA MARIANA-EUGENIA REFERENT III superior M

Compartiment cadastru si urbanism

10 VACANT CONSILIER I debutant S

Compartiment registrul agricol

11 BANU MARIOARA REFERENT III superior M

Compartiment asistenta sociala

12 MANESCU SILVIA CONSILIER I superior S

13 VACANT
asistent medical 

comunitar
PL

post exceptat de la 
nr.maxim de posturi 
stabilit pt. comuna 

Puiești conform art.III, 
alin.(2)OUG nr.63/2010

Compartiment Achizitii publice și monitorizare 
proceduri administrative

14 VACANT
CONSILIER ACHIZIȚII 

PUBLICE
I asistent S

Funcție publică 
modificată conform 

Codului Administrativ

Compartiment Relații cu publicul,petiții, 
arhivă,registratură

15 VACANT CONSILIER I debutant S

Compartiment administrativ -deservire si 
transport

Functia publica
Clasa

Gradul 
profesional

STAT	DE	FUNCŢII

Nivelul 
studiilor

Functia contractuala Treapta 
profesionala/g

rad

Nivelul 
studiilor

OBSERVATIISTRUCTURA
FUNCTIA DE 
DEMNITATE 

PUBLICA

AL	APARATULUI	DE	SPECIALITATE	AL	PRIMARULUI	COMUNEI	PUIEȘTI,	
JUDEȚUL	BUZĂU-FORMA	ACTUALIZATĂ	

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/VACANT, 
temporar VACANT dupa caz



16 GHEORGHITA DANIEL
sofer II (microbuz 

școlar)
M

post exceptat de la 
nr.maxim de posturi 
stabilit pt. comuna 

Puiești conform art.IV 
pct.4 din O.U.G. 

17 BALACIANU LICA sofer II M
18 VACANT sofer II M
19 TUNARU CRISTINA-COSTINA ingrijitor M
20 DANILA MARIAN paznic M

Compartiment gospodarire si paza comunala

21 NEAGU IULIAN paznic M
22 VASILESCU FLORENTIN paznic M
23 JOITA SANDU paznic M
24 ION DUMITRU paznic M
25 DIMA SANDU paznic M
26 MILEA EMIL muncitor calificat I M

27 IFRIM ROMICA-IULIAN muncitor necalificat I M

Compartiment cultura

28 TANASE GEORGETA bibliotecar I M
Compartimentul asigurari si asistenta sociala 
,art.III, alin.2 din OUG nr.63/2010

1 BÂRLĂ ROMEO asistent personal M
2 BORCEA RODICA asistent personal M
3 BURLACU ILINCA-LENUTA asistent personal M
4 CHIRIAC IONUT asistent personal M
5 CHIRU VALENTINA asistent personal M
6 CRETU FANELIA asistent personal M
7 CRUCERU ELENA asistent personal M
8 CRUCERU MARIAN asistent personal M
9 DAN CARMEN asistent personal M

10 DIMA ALEXANDRINA asistent personal M
11 DINU VASILICA-VALERICA asistent personal M
12 ENACHE DRAGUTA asistent personal M
13 ENE CLEMENTA asistent personal G
14 GHEORGHE VALENTIN asistent personal M
15 GHEORGHE VALENTINA asistent personal M
16 ILIE GEOGETA asistent personal M
17 LAUTARU VALENTINA asistent personal G
18 LEOPEA VICTORAS-NICHIFOR asistent personal G
19 LUNGU AURELIA asistent personal M
20 MOVILEANU IULIANA asistent personal M
21 NEAGU DANIELA-ELENA asistent personal M
22 NECULA IULIANA asistent personal M
23 NEDELCU ADRIAN asistent personal M



24 NEDELCU CRISTINEL asistent personal M
25 OPREA RODICA asistent personal M
26 POHRIB MARIANA asistent personal G

         Funcţia         Număr posturi Ocupate Vacante Total
Funcții de demnitate publică 2 0 2

Nr. total de funcţii publice 9 3 12
Nr. total de înalţi funcţionari publici 0 0 0
Nr. total de funcţii publice de conducere 2 0 2
Nr. total de funcţii publice de execuţie 7 3 10
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 12 1 13
Nr. total posturi aparat de specialitate al primarului 21 4 25
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                                                                       
-asistenți personali                   26                                                                                         
-asistent medical comunitar       1

26 1 27

Primar,
     Președinte de ședință, Rodica Bârlă

        Consilier local,                                    Contrasemnează,
Ion Dumitru                          Secretar general al comunei,

Vali Voicu


