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JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL LOCAL GĂNEŞTI 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. ____/27.01.2016 
privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate  

al primarului comunei Găneşti 
 
 

Consiliul local al comunei Găneşti, Jud. Mureş în şedinţa ordinară din data de 
27.01.2016; 

Văzând Expunerea de motive a D-nului Szasz Janos viceprimarul comunei, privind 
aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
comunei Găneşti; 
          Tinând cont de :- prevederile art.10 si 11 din Legea Nr. 333 din 8 iulie 2003     
Republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
                                 - prevederile art.18 și art. 19 din anexa nr.1, secțiunea a 3-a, precum și 
ale art.21, secțiunea a 4-a din Hotărârea Nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 
 În conformitate cu prevederile art.107, art.111, art.112 (1) din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, şi cele ale art 
16 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei; 
 Potrivit prevederilor art. 1 din OUG nr. 77/29.06.2013, pentru stabilirea unor 
măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de 
posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice; 

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. 2, lit .”a”, alin 3 lit „b”  , ale  art.45 alin (1) şi ale 
art.115 alin 1lit „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
comunei Găneşti, cu un număr de 29 de posturi, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Găneşti. 
 
 

INIŢIATOR,  AVIZEAZĂ, 
PRIMAR,  SECRETAR, 

BALOG ELEMÉR  MATEFI ADRIAN 
 
 
Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară din data de 27.01.2016 cu un total de ____ voturi pentru, din 
totalul de 13 consilieri locali în funcție.



 
JUDEŢUL MUREŞ Anexa nr. 1 
PRIMĂRIA COM. GĂNEŞTI la Hotărârea Consiliului Local nr. ____ din 27.01.2016 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL MUREȘ 
PRIMĂRIA COM. GĂNEȘTI 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a organigramei și a 

statului de funcții pentru aparatul de specialitate 
 al primarului comunei Gănești, județul Mureș 

 
 
 
 Prin hotărârea C.L. Gănești nr. 30/23.07.2013 s-a aprobat organigrama și 
statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gănești, 
județul Mureș, potrivit prevederilor OUG nr. 77/29.06.2013, pentru stabilirea 
unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a 
numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice, 
cu un număr total de 25 posturi, după cum urmează: 

- funcții de demnitate publică alese: 2 funcții 
- funcții publice de conducere: 1 funcție 
- funcții publice de execuție: 9 funcții 
- personal contractual de execuție: 13 

 
Având în vedere faptul că la nivel local nu s-a mai justificat necesitatea  și 

oportunitatea menținerii postului de consilier local pentru populația de etnie 
romă, prin hotararea CL Gănești nr.35/13.08.2015 s-a aprobat  desființarea postului 
începând cu data de 01.09.2015. 

Totodată, ținând cont de faptul că la nivelul unității administrativ teritoriale 
potrivit programului național de învățământ, beneficiem de la data de 01.08.2015 de 
un microbuz școlar cu 17 locuri pentru transportul elevilor, fiind absolut necesar 
înființarea unui post de șofer care să deservească microbuzul din dotare și 
încadrarea legală a unui șofer profesionist, atestat legal, potrivit fișei postului, 
pentru transportul în siguranță a călătorilor, începând cu luna septembrie a anului 
curent, respectiv până la începerea anului școlar 2015-2016. 

În aplicarea prevederilor legale mai sus amintite, față de organigrama anterior 
aprobată, respectiv în anul 2013, s-a impus menținerea organigramei cu acelasi 
număr de posturi,respectiv prin transformarea postului de consilier local pentru 
populația de etnie romă în șofer pentru deservirea microbuzului școlar. 

Luând în considerare faptul că până în prezent paza obșetască este asigurată 
cu personal contractat de la o firmă specializată - SC SIRGOMBOȘ SRL la niste 
costuri considerabile, precum și faptul ca a ceasta a asigurat paza obstească cu un 
număr doar de 2,5  persoane precum și în vederea asigurării unui serviciu cât mai 
bun și la costuri mai mici, după estimările făcute rezultă că la prețul de până acum 
putem asigura acest serviciu prin infiintaraea unui compartiment de paza proprie cu 
un număr de 4 persoane, ceea ce presupune și înființaarea unor noi locuri de muncă. 



          Tinând cont de :- prevederile art.10 si 11 din Legea Nr. 333 din 8 iulie 2003     
Republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
                                 - prevederile art.18 și art. 19 din anexa nr.1, secțiunea a 3-a, 
precum și ale art.21, secțiunea a 4-a din Hotărârea Nr. 301 din 11 aprilie 2012 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 
       Concluzionând  cele prezentate anterior, considerăm că se impune inițierea și 
supunerea  spre aprobare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului 
comunei Gănești prin înfintarea unui compartiment cu 4 posturi contractuale de pază 
obștească. 

           
 

VICEPRIMAR, 
SZASZ JANOS 

 


