
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
STEFANESTII DE JOS 
 

HOTARAREA NR. 20 
DIN  07.05.2009 

 
 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos – Ilfov, intrunit in sedinta 
ordinara in ziua de 07.05.2009, 
 Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei, dl. 
Rababoc Anghel, precum si Raportul de specialitate al secretarului comunei, 
 Tinand cont de Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local,  
 In baza CAP. VIII – administratorul public din legea nr. 215/2001, 
republicata, privind Administratia publica locala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si HCL 15/2009, 
 In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 
Administratia publica locala, 
 

HOTARASTE : 
 
Art. 1 (1) Se aproba criteriile, procedurile si atributiile specifice functiei de 
administrator public conform anexei, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 (2) Salariul de baza individual al administratorului public se stabileste 
de catre primar, in conformitate cu prevederile art. 20 din OG 10/2008, in 
functie de tipul unitatii administrativ teritoriale si de atributiile stabilite in 
fisa postului. 
Art. 2 Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari. 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA, 
 
 

 
 
 
 
 



ANEXA NR. 1 LA HCL 20/ 07.05.2009 
 
 

CRITERIILE, PROCEDURILE SI ATRIBUTIILE SPECIFICE 
FUNCTIEI DE ADMINISTRATOR PUBLIC 

 
 
 

CAPITOLUL I.  
 

Criteriile specifice pentru ocuparea functiei de administrator public 
 
 
 Art. 1 Numirea in functia de administrator public la nivelul comunei 
Stefanestii de Jos se realizeaza ca urmare a promovarii concursului organizat 
in acest sens, in conditiile legii, de catre candidatul care indeplineste 
cumulativ urmatoarele criterii: 

- are cetatenia romana si domiciliul in Romania; 
- are capacitatea deplina de exercitiu; 
- are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata prin acte medicale; 
- este absolvent de studii superioare, incheiate cu diploma de licenta; 
- are experienta in administratia publica locala sau centrala; 
- experienta in domeniu – functii de conducere sau management – 

minim 3 ani; 
- nu a desfasurat activitati de politie politica, astfel cum este definita 

prin lege; 
- cunostinte operare calculator; 
- cunostinte limba straina (engleza); 
- nu a fost condamnat pentru savarsirea unor infractiuni de serviciu sau 

in legatura cu serviciul; 
- are abilitati de mediere, comunicare, capacitate de contact si relatii 

interumane, capacitate de convingere, autocontrol, elaborare de 
aprecieri bazate pe fapte concrete.  

 
 
 

 
 
 
 



CAPITOLUL II. 
 

Procedurile specifice pentru ocuparea functiei de administrator public 
 
 
 
Art. 2 Ocuparea functiei de administrator public se va face prin concurs 
organizat in conditiile legislatiei muncii, aplicabila personalului contractual. 
Art. 3 La concursul organizat pentru ocuparea functiei de administrator 
public vor fi selectati doar candidatii care indeplinesc cumulativ conditiile 
prevazute la art. 1. 
Art. 4 Numirea si eliberarea din functia de administrator public se va face 
prin dispozitia primarului, in conditiile prezentei hotarari si a legii 53/2003 – 
Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art. 5 Salarizarea administratorului public se va face in conditiile legislatiei 
aplicabile personalului contractual, cu incadrarea in alocatiile bugetare. In 
masura in care administratorul public va incheia cu primarul un contract de 
management, acesta va contine si clauze referitoare la remunerarea sa, 
respectiv prevederile art. 20 din OG 10/2008, in functie de atributiile 
stabilite in Fisa postului. 
 
 

CAPITOLUL III 
 

Atributiile functiei de administrator public 
 
 

Art. 6 Administratorul public va avea urmatoarele atributii: 
  
REFERITOR LA RELATIA CU CONSILIUL LOCAL 
 

- pregateste pentru prezentarea de catre primar in fata Consiliului local, 
in primul trimestru al fiecarui an, raportul anual privind starea 
economica, sociala si de mediu a localitatii; 

- pregateste alte rapoarte si informari pentru prezentarea lor de catre 
primar in fata Consiliului local; 

- va asigura elaborarea, impreuna cu primarul comunei, a proiectelor si 
strategiilor privind starea economica, sociala si de mediu a comunei 
spre a fi supuse aprobarii Consiliului local; 

 



ATRIBUTII PRIVIND SERVICIILE PUBLICE 
 

- propune tehnici moderne privind managementul serviciilor publice, al 
proiectelor cu finantare externa, managementul operational; 

- elaborarea de politici si strategii noi in domeniul dezvoltarii serviciilor 
publice comunitare de interes local sau a unor servicii din aparatul de 
specialitate al primarului; 

- ia masuri, impreuna cu viceprimarul, pentru prevenirea si, dupa caz, 
gestionarea situatiilor de urgenta; 

- ia masuri pentru asigurarea inventarierii si evidentei statistice a 
modului de efectuare a serviciilor publice de interes local prevazute la 
art. 36 alin.6 lit. a-d, precum si a bunurilor din domeniul public si 
privat al comunei; 

- asigura, impreuna cu viceprimarul, realizarea lucrarilor si a masurilor 
necesare conformarii cu angajamentele asumate in procesul de 
integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi 
apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor; 

- elaboreaza planuri de actiune pentru managementul strategiilor 
aplicabile la nivelul comunei pe diverse domenii de activitate; 

- indeplineste orice alte atributii incredintate de primar. 



 


