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        Şedinţa Consiliului Local a fost convocata prin dispozitia emisa de 

domnul primar nr.154/31.03.2017 . La lucrarile sedintei participa domnul 

primar Tirifon Gheorghe , domnul viceprimar  Stanescu Gheorghe, 

domnisoara secretar U.A.T. jr.Constantin Corina si un numar de 14 

consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali , lipsa fiind domnul Soare 

Gheorghe Cristinel. 

       Se alege presedintele de sedinta , domnul Andreescu Mihai, cu 

unanimitate de voturi, la propunerea domnului Enache Dumitru, care supune 

atentiei si aprobarii consilierilor locali proiectul ordinii de zi : 

1.  Aprobarea procesului –verbal incheiat in cadrul sedintei ordinare a 

Consiliului Local din data de 28.03.2017– prezinta d- ra secretar . 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al primarului in anul 2017- iniţiat de d-nul 

primar. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a 

contractului pentru suprafata de teren de 3948 mp din satul Poiana 

Copaceni , contract incheiat cu Sc. Petrom Sa. -OMV Group, in vederea 

exploatarii Sondei 390 Copaceni - iniţiat de d-nul primar. 

       Proiectul ordinii de zi se aproba in unanimitate de catre consilierii locali 

prezenti . 

       Procesul –verbal al sedintei anterioare este votat in unanimitate de catre 

cei prezenti, fără obiecţiuni. 

       Punctul doi de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii, 

care supune atentiei modificarea organigramei si aparatului de specialitate al 

primarului , conform avizului A.N.F.P Bucuresti , prin transformarea unor 

functii contractuale in functii publice. 

       Domnul Bragea Constantin : care este diferenta intre functiile publice si 

contractuali ? 

       D-ra secretar U.A.T.C. : diferenta consta in faptul ca incadrarea 

personalului contractual se face in baza dispozitiei primarului si a 



contractului individual de munca , iar incadrarea functionarilor publici se 

face tot prin dispozitia primarului , dar fară contract de munca , acestia 

avand incheiat un raport de serviciu. Nu inseamna ca raspunderea 

personalului contractual este mai mica decat cea a functionarilor publici , dar 

legea ne obliga sa transformam in functii publice functiile contractuale care 

prin atributiile exercitate implica exercitiul autoritatii de stat , spre exemplu : 

asistenta sociala , impozite si taxe , resurse umane , stare civila , etc. 

      Primar : iar transferul intre institutii poate opera doar pentru funcţiile 

publice , codul muncii a abrogat transferul pentru contractuali. 

       Nu se mai inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  

14 voturi ,,pentru’’. 

       Punctul trei de pe ordinea de zi este prezentat de primarul localitatii , 

care propunerea prelungirea duratei contractului de inchiriere incheiat cu 

Petrom pentru sonda 390 Copaceni. 

       Nu se inregistreaza discutii, se supune aprobării si se aprobă cu  

14 voturi ,,pentru’’. 

       Având în vedere ca nu se mai inregistreaza si alte discutii pe marginea 

proiectului ordinii de zi ,preşedintele de sedinta declară închise lucrarile 

sedintei de Consiliu Local .   

       

      Drept pentru care s- a incheiat prezentul proces- verbal . 
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