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HOTĂRÂRE 

privind modificarea  organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Horodniceni, județul Suceava  

 
Având în vedere:  

 
a) prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
b) prevederile art. III din OUG nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr 273/2006 

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;  
c) prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit a) coroborat cu alin.(3) lit.c), art.140, art. 384, art. 385 

alin.(3), art. 386, art. 387, lit.b) și lit. c), art.390 alin. (2), art. 392, art. 393, art.409, art.518, 
art.610, alin.(1), art.611 alin.(1) și (2)  și ale art.612, precum și prevederile anexei nr. 5, II, lit. A 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

 ținând cont de modificările intervenite în ultima perioadă în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Horodniceni  
     
 luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 79 din 18.10.2022 inițiat de primarul comunei 
Horodniceni, însoțit de  : 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Horodniceni nr. 3904 din 18.10.2022 ; 
b) raportul secretatului comunei Horodniceni nr. 3905 din 18.10.2022 ; 
c) avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 2 din cadrul Consiliului local Horodniceni;  

 
în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196  alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 

 

        Art. 1. -  Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Horodniceni, potrivit anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art. 2.- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la 
sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format 
electronic, la pagina de internet, https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  ,  

 ……………….…………………… 

P e t r u  L E M N A R U  

Contrasemnează pentru legalitate : 

Secretarul general al comunei Horodniceni, 

….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/


 

 

  
 

 
PRIMAR,                                                                                                                                                             SECRETAR GENERAL,  

Neculai FLOREA                                                                                                                                           Luiza-Maria MITROFAN 
 

 

 
 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI 

HORODNICENI

PRIMARUL COMUNEI 
HORODNICENI 

SECRETARUL 
GENERAL AL 

COMUNEI  

(1FP- ocupat)

Compartiment juridic, resurse 
umane, stare civilă și 

bibliotecă (2FP- 1 vacant, 1 
ocupat, 1FC- ocupat)

Compartiment fond funciar, 
registru agricol, relații cu 

publicul (1FP- vacant)

Compartiment asistență 
socială și autoritate tutelară  

(2 FP- ocupate) (45PE)*

Birou buget, finanţe, 
contabilitate, 

impozite și taxe (6FP-
3 ocupate, 3 vacante

Compartiment 
achiziții publice 
(1FP- vacant)

Compartiment 
implementare proiecte 
europene din fonduri 

externe nerambursabile 
(2FC- 1 ocupat, 1 vacant)

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului și 

urbanism  

(1FP-vacant)

VICEPRIMAR

Compartiment 
administrativ și 

gospodărire comunală 
(3FC- ocupate), 

1 PE*

Consilier 

(1FC- vacant)

ADMINISTRATORUL
PUBLIC 

(1FC- ocupat )

CABINETUL 
PRIMARULUI (2FC-

1 ocupat, 1 vacant)

AUDITOR

(1FP- vacant)

FP-funcție publică;  

FC- funcție contractuală;  

PE-posturi exceptate; 



Anexa nr.2 la HCL 

nr. 82/2022

Nr. 

crt.
Structura Observații 

Demnitari 
de 

conducere
de execuție de conducere de execuţie

1 FLOREA Neculai primar S

2 NEAMȚU Constantin viceprimar

Secretarul general al 

comunei 

3 MITROFAN Luiza-Maria 

secretar 

general al 

comunei 

S

Auditor 

4 Vacant auditor I superior S

Administrator public 

5 TOFAN Vasile
administrator 

public 
S

Cabinetul primarului 

comunei Horodniceni

6 PĂRĂU Stelian-Gheorghe
consilier personal 

al primarului 
M

7 Vacant consilier S/M

Cabinet viceprimar

8 Vacant consilier M/G

Birou buget,finanțe,  

contabilitate,  impozite 

și taxe

9 CIMBRU Ovidiu şef birou I S

10 Vacant consilier I principal S

11 PAVALIU Maria referent III  superior M
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12 Vacant inspector I principal S

13 BĂDĂRĂU Gabriela- Cristina consilier I asistent S

14 Vacant consilier I principal S

Compartiment achiziţii 

publice

15  Vacant 
consilier achiziţii 

publice 
I superior S

Compartiment 

amenajarea teritoriului 

și urbanism
16 Vacant consilier I debutant S

Compartiment 

administrativ și 

gospodărire comunală 

17 AIOANEI Gavril
muncitor-șofer 

buldoexcator 
M

18 GAFIȚA ELENA îngrijitor M

19 PAVALIU Ioan*
şofer deservire 

microbuz şcolar* 
M

nu se ia în 

calcul la 

numărul maxim 

de posturi 

20 VASILIU Ion Muncitor G

Compartiment asistenţă 

socială și autoritate 

tutelară

21 ŞTIRBU Adriana consilier I principal S

22 ONOFREI Gabriela-Mihaela consilier I asistent S

23 BOARIU Mirela-Nicoleta*
asistent medical 

comunitar 
Postliceale 

nu se ia în 

calcul la 

numărul maxim 

de posturi 

24 Vacant*
asistent medical 

școlar 
Postliceale 

nu se ia în 

calcul la 

numărul maxim 

de posturi 



Compartiment juridic, 

resurse umane,  stare 

civilă, bibliotecă 

25 BOARIU Maria-Mihaiela consilier I principal S

26 Vacant consilier juridic I principal S

27 BOSTĂ Lăcrămioara bibliotecar M

Compartiment fond 

funciar, registru agricol, 

relații cu publicul

28 Vacant consilier I principal S

Compartiment 

implementare proiecte 

finanţate din fonduri 

externe nerambursabile 

29
CONSTANTINEASA Mihaela-

Camelia
inspector S

30 Vacant inspector S

Ocupate Vacante Total 

2 0 2

2 0 2
5 7 12 Primar, 
0 0 0

7 4 11

16 11 27

40* 6** 46 Secretar general, 

Funcţia/Număr de posturi 

Nr.total de funcţii contractuale de conducere

Nr.total de funcţii publice de conducere
Nr.total de funcţii publice de execuţie

Nr.total de posturi exceptate potrivit art.III, alin.(2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale,precum şi stabilirea unor măsuri 

financiare,aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.13/2011, cu modificările ulterioare

**4 posturi asistent personal și  1 post 

asistent medical debutant 

Nr.total de funcţii contractuale de execuţie

Nr.total de funcţii 

Nr.total de demnitari

*1 post asistent medical comunitar /38 asistenți 

personali/ 1 șofer microbuz școlar 


