
 
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
                  Nr. 24904/04.12.2020                                                                                                                                                                     
                   
                                                                                                                                   Proiect 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni şi a statelor de funcţii  

ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi ale unităţilor 
subordonate 

 
Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 
Având în vedere; 

-           Referatul de aprobare al d - lui primar prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrat la 
nr. 24903/04.12.2020 ; 

În baza prevederilor art. 391, art. 404, 405 şi 408 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor  art. XVI, alin.2 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, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 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, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(2), lit.”a”, alin. (3), lit.”c”, art. 139, alin.(1), 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 Art.1.  Se aprobă organigrama municipiului Fălticeni, conform anexei nr.1. 
 Art.2. Se aprobă statele de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni şi ale unităţilor subordonate acestuia, conform anexei nr. 2.  
 Art.3. Se aprobă statele de funcţii ale Direcţiei de Utilități Publice, conform anexei nr. 3.  
 Art.4. Se aprobă statele de funcţii ale Muzeului de Artă ”Ion Irimescu”, conform anexei 
nr. 4.  
 Art.5. Anexele 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi intră în vigoare la data 
de 01.03.2021. 
 Art.6. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei orice alte dispoziții contrare se 
abrogă 
 Art.7. Primarul municipiului Fălticeni şi Serviciul resurse umane, comunicare vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                                 
                                 INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
               Prof. Gheorghe Cătălin Coman                                    

                                                                     
                                                                              AVIZAT  

                                                                               SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                Jr.  Mihaela Busuioc 



                                                                 
                                                              R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

                                                                                                        Nr. 24903/04.12.2020 
 

REFERAT DE APROBARE  
al proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni şi 

a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni şi ale unităţilor subordonate 

 
 

 Prezentul proiect de hotărâre stabileşte funcţiile publice şi contractuale, precum 
şi structura ierahică de subordonare, în funcţie de necesităţile fiecărei direcţii, serviciu, 
birou sau sector de activitate, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut de 
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, aprobată 
prin Legea nr. 13/14.03.2011.  
 Structura compartimentelor funcţionale, modul de organizare şi numărul de 
personal aferent acestora, precum şi modificările intervenite, se aprobă prin act 
administrativ, hotărâre de consiliu local, în condiţiile art. 129 alin.(2) şi alin.(3) lit. c) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative. 

 Astfel , față de statul de funcții aprobat prin H.C.L. nr. 181/25.11.2019 
evidențiem următoarele modificări:  
I. Modificări în structura funcțiilor publice:  

 - Desființarea funcței publice de Inspector, clasa I, gradul professional superior 
din cadrul Serviciului impozite și taxe (ID post: 231326);  

 - Transformarea gradului profesional de debutant al funcției publice de inspector, 
clasa I din cadrul Serviciului financiar-contabilitate (ID post: 231328) în grad 
professional asistent;  

 - Transformarea gradului profesional de asistent al funcției publice de inspector, 
clasa I din cadrul Compartimentului relații publice (ID post: 231337) în grad professional 
Debutant;  

 - Redenumirea Compartimentului programe, proiecte de dezvoltare în 

Compartiment programe, mass-media și organizare evenimente locale (cu cele 2 funcții 
publice de Consilier, clasa I, gradul professional superior – ocupate de dl Buculei Silviu 

și funcția publică de Inspector, clasa I, gradul professional superior – ocupate de dl 
Săvescu Alexandru Gabriel, precum și transferarea în cadrul acestui compartiment a 
unei funcții publice);  

 - Desființarea Compartimentului informare publică și mass-media și 
mutarea/transferare funcției publice de Consilier, clasa I, gradul professional superior 
(ID post: 418211), ocupate de dna Văleanu Maria, în cadrul Compartimentului 

programe, mass-media și organizare evenimente locale;  



 - Înființarea Direcției de investiții și implicit înființarea unei funcții publice de 
conducere de director executiv, gradul II în subordinea direcță a Primarului municipiului 
Fălticeni;  

 - Înființarea unui Serviciu de dezvoltare locală în subordinea Direcției de investiții 
și implicit înființarea unei funcții publice de conducere de șef serviciu, gradul II;  

 - Înființarea unui Compartiment de asistență tehnică și financiară – implementare 

proiecte U.E. și înființarea în cadrul acestui Comapertiment a unui număr de 3 funcții 
contractuale și 2 funcții publice – pe perioada de implementare a proiectelor finanțate 
din fonduri externe nerambursabile, respectiv înființarea a două funcții publice de 
Inspector, clasa I, gradul profesional principal ;  

 - Mutarea Biroului de management al proiectelor, cu 5 funcții contractuale 
ocupate, din cadrul Direcției tehnice în cadrul Serviciului investiții;  

 - Mutarea Unității municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de 

utilități publice, cu 2 funcții (una contractuală – ocupată de dna Gagiu Crina Maria și o 
funcție publică - vacantă) din subordinea Direcției tehnice în subordinea Serviciului de 
dezvoltare locală;  

 - Mutarea Serviciului admnistrativ-control-achiziții din subordinea direct a 
Primarului municipiului Fălticeni în subordinea Direcției de investiții (fără 
Compartimentul de informatică);  

 - Înființarea unei funcții publice de Inspector, clasa I, gradul profesional Asistent 
în cadrul Corpului de control comercial;  

 - Desființarea funcței publice de Inspector, clasa I, gradul profesional principal 
din cadrul Compartimentului urbanism (ID post: 544762);  

 - Desființarea funcței publice de Inspector, clasa I, gradul profesional superior din 
cadrul Compartimentului urbanism (ID post: 231346);  

 - Înființarea unei funcții publice de Inspector, clasa I, gradul professional principal 
în cadrul Compartimentului beneficii de asistență socială;  

 - Mutarea Compartimentului registru agricol, arhivă din subordinea Serviciului 
juridic, Registru agricol, arhivă în directa subordonare a Secretarului General al U.A.T.;  

 - Redenumirea Serviciului juridic – Registru agricol, arhivă în Serviciul juridic și 
mutarea acestuia din subordinea Secretarului General al U.A.T. în subordinea directa a 
Primarului municipiului Fălticeni (fără Compartimentul registru agricol, arhivă – mutat în 
subordinea Secretarului General al U.A.T,);  

 - Mutarea Compartimentului de informatică din cadrul Serviciului administrativ-

control-achiziții în subordinea Serviciului juridic (cu cele 2 funcții publice de consilier, 
clasa I, gradul professional superior – ocupate de dna Săvescu Brîndușa și Inspector, 
clasa I, gradul professional superior – ocupate de dl Teodosiu Iulian Marius, precum și 
înființarea unei funcții publice noi);  

 - Transformarea gradului profesional de superior al funcției publice de consilier 
juridic, clasa I din cadrul Compartimentului juridic (ID post: 231373) în grad profesional 
Asistent;  

 - Înființarea unei funcții publice de Inspector, clasa I, gradul profesional Principal 
în cadrul Compartimentului informatică din subordinea Serviciului juridic;  

 - Desființarea funcței publice de Consilier, clasa I, gradul professional superior 
din cadrul Compartimentului fond funciar (ID post: 231358);  



 - Înființarea unei funcții publice de Inspector, clasa I, gradul professional Asistent 
în cadrul Compartimentului fond funciar;  

 - Transformarea gradului profesional de superior al funcției publice de inspector, 
clasa I din cadrul Compartimentului registru agricol arhivă (ID post: 231369) în grad 
profesional Asistent;  

 - Desființarea funcței publice de Inspector, clasa I, gradul profesional principal 
din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență (ID post: 544740);  

 - Transformarea gradului profesional de superior al funcției publice de inspector, 
clasa I din cadrul Compartimentului registru agricol, arhivă (ID post: 231369) în grad 
professional Asistent;  

 - Desființarea funcței publice de Auditor, clasa I, gradul profesional superior din 
cadrul Compartimentului audit (ID post: 436992);  

 - Desființarea funcței publice de Consilier, clasa I, gradul profesoinal superior din 
cadrul Compartimentului de evidență a persoanelor / S.P.C.L.E..P. (ID post: 231377);  

 - Înființarea unei funcții publice de Inspector, clasa I, gradul profesional Asistent 

în cadrul Compartimentului de evidență a persoanelor / S.P.C.L.E.P.;  

II. Modificări în structura funcțiilor contractuale:  

 - Desființarea unei funcții contractuale de muncitor calificat I din cadrul Sectorului 
amenajare teritoriu, spații verzi;  

 - Înființarea Compartimentului protecția animalelor în cadrul Direcției tehnice, 

prin înființarea unei funcții contractuale de Inspector de specialitate, gradul debutant;  
 - Înființarea Direcției Cultură - Patrimoniu - Învîțământ și implicit înființarea 
funcției de conducere de director executive și trecerea în subordinea Direcției a 
următoarelor instituții culturale de interes local: Muzeul Apelor ”Mihai Băcescu”, Muzeul 
municipal ”Galeria Oamenilor de Seamă”, Muzeul municipal ”Mihail Sadoveanu” Centrul 
Cultural ”Grigore Vasiliu Birlic”, Biblioteca municipal ”Eugen Lovinescu”;  

 - Înființarea Compartimentului învățământ în subordinea Direcției Cultură – 
Patrimoniu – Învățământ și înființarea a 2 funcții contractuale în cadrul 
compartimentului, respectiv:  

 - Înființarea unei funcții contractuale de Inspector de specialitate, Gradul II în 

cadrul Compartimentului învățământ;  

 - Înființarea unei funcții contractuale de Inspector de specialitate, Gradul III în 
cadrul Compartimentului învățământ;  

 - Transformarea funcții contractuale de conservator, gradul IA (S) din cadrul 
Muzeului municipal ”Galeria Oamenilor de Seamă în bibliograf, gradul debutant (S) în 
cadrul”;  

 - Înființarea unei funcții contractuale de bibliotecar, gradul debutant (S) în cadrul 
Bibliotecii municipale ”Eugen Lovinescu”;  

 - Mutarea funcției contractuale de îngrijitor ocupată de dl. Matei Florin din cadrul 
Bibliotecii municipal ”Eugen Lovinescu” în cadrul Centrului Cultural ”Grigore Vasiliu 
Birlic” Fălticeni;  

 - Înființarea a două funcții contractuale de Asistent medical debutant în cadrul 
Compartimentului de asistență socio-medicală;  



 - Înființarea unei funcții contractuale de Referent, Treapta II în cadrul Direcției 
administrația piețelor.  
 Având în vedere cele expuse propun Consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni şi a 
statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni şi ale unităţilor subordonate. 
 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

prof. Gheorghe - Cătălin Coman 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

MUNICIPIUL FĂTICENI 
SERVICIUL RESURSE UMANE, COMINICARE 
Nr. ______ din _________ 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni,  

a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni  
şi a unităţilor subordonate. 

 
 
 
           În baza prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ 
Serviciul resurse umane, comunicare a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Fălticeni şi ale unităţilor subordinate.  
          Aprobarea statelor de funcţii şi a organigramei municipiului Fălticeni şi implicit 
orice modificare intervenită ulterior aprobării acestora se face în conformitate cu 
următoarele prevederi ale actelor normative: art. 129, alin. (2), lit. “a” si art. 129 alin.(3), 
lit. “c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; art. XVI alin.(2) din legea nr. 
161/2003, cu modificările şi completările ulterioare; precum si art. VI 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. 
  Analizând cele mai sus menţionate, apreciem că proiectul de hotărâre întruneşte 
condiţiile de legalitate şi poate fi supus sezbaterii şedinţei în plen a Consiliului municipal 
Fălticeni. 
 
 
 
 
 
 
 
                     SERVICIUL RESURSE UMANE 
                    Şef serv. Nicu Raileanu 
 
 
 
 


