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                                                                                                                                       Avizat, 

                                                                                                                              Secretar,UAT 

          Craciun Adrian 

PROIECT 

HOTARARE  

privind aprobarea organigramei  la CĂMINUL DE BATRANI  SOCOLU CE 

CIMPIE , 

 

Ormenişan Petru-primarul comunei Cozma 

Având în vedere raportul nr.1552/11.07.2018, şi Expunerea de motive nr. 1552/1/2018  

prin care se propune aprobarea organigramei CĂMINULUI DE BATRANI  SOCOLU CE 

CIMPIE , COMUNA  COZMA . 

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată şi 

completată şi Legii nr.17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;  

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b,art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 

alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă organigrama LA CĂMINUL DE BATRANI  SOCOLU DE CIMPIE , 

COMUNA   COZMA    ,  conform anexelor nr.1  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Primarul comunei  COZMA, prin aparatul de specialitate, şi CĂMINUL DE 

BATRANI  SOCOLU DE CIMPIE ,  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.3. Prezenta hotarare se comunica la: 

  -Institutia Prefectului-Judetul Mures; 

-Agentia Natioanla a Functionarilor Publici; 

-Dosarul institutiei. 

 

Initiator 

Primar 

Ormenişan Petru 
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        Nr.   1552/11.07.2018                                                                                                       

RAPORT 

privind aprobarea organigramei CĂMINULUI DE BATRANI  SOCOLU DE CIMPIE , 

COMUNA   COZMA .   

 

În anul 2016,  conform H.C.L   COZMA   nr. 15/2016 s-a înfiinţat CĂMINULUI DE 

BATRANI  SOCOLU DE CIMPIE , COMUNA   COZMA ca institutie de asistenta sociala, 

avand ca obiect de activitate ingrijirea persoanelor varstnice, prin asigurarea conditiilor 

corespunzatoare de gazduire si de hrana, ingrijiri medicale, recuperare si readaptare, activitati de 

ergoterapie si de petrecere a timpului liber, asistenta sociala si psihologica.  

Prin H.C.L.  COZMA  nr.15/2016 s-a aprobat Organigrama si Statul de functii cu un 

numar de 12   posturi, avand urmatoarea structura organizatorica :  

1. Conducere - 1 posturi  

2. Functionar  administrativ – 1post  

3. BUCATAR      - 2 posturi 

4.INFIRMIERE     -  8 posturi 

5. VOLUNTAR   -  1 post 

Propunem pentru anul 2018 mentinerea numarului total de 12 posturi aprobate in 

structura organizatorica prezentata mai sus  

Avand in vedere prevederile art.18 din « Regulamentul privind evaluarea performantelor 

profesionale individuale, promovarea in grade sau trepte profesionale a personalului contractual 

platit din fonduri publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei  COZMA  si din 

cadrul unitatilor care functioneaza in subordinea Consiliului Local al comunei  COZMA 

promovarea persoanelor incadrate cu contract individual de munca in grade sau trepte , iar in 

situatia in care nu exista un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de 

functii in care acestea sunt incadrate intr-unul de nivel imediat superior. 

 Promovarea se face prin sustinerea unui examen.  

 Totodata mentionam ca salariatii angajati pe posturile respective indeplinesc conditiile impuse 

de Ordinul nr. 1470/20.10.2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in 
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functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual respectiv vechimea in specialitate. 

CĂMINULUI DE BATRANI  SOCOLU DE CIMPIE , COMUNA   COZMA .   propune spre 

aprobare Statul de Functii pentru anul 2018, in forma prezentata in anexa.  

Director, 

 LUCA  NICOLAE 
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Expunere de motive 

privind aprobarea organigramei CĂMINULUI DE BATRANI  SOCOLU DE CIMPIE , 

COMUNA   COZMA .   

 

 

Având în vedere raportul nr.1552/2018, cu privire la aprobarea organigramei la  

CĂMINUL DE BATRANI  SOCOLU CE CÎMPIE, tinând cont de H.C.L   COZMA   nr. 

15/2016 prin care s-a înfiinţat CĂMINULUI DE BATRANI  SOCOLU DE CIMPIE , 

COMUNA   COZMA ca institutie de asistenta sociala, avand ca obiect de activitate ingrijirea 

persoanelor varstnice, prin asigurarea conditiilor corespunzatoare de gazduire si de hrana, 

ingrijiri medicale, recuperare si readaptare, activitati de ergoterapie si de petrecere a timpului 

liber, asistenta sociala si psihologica.  

Prin care se propune pentru anul 2018 mentinerea numarului total de 12 posturi aprobate 

in structura organizatorica, propun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei  Cozma 

proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale CĂMINULUI DE 

BATRANI  SOCOLU CE CIMPIE , 
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Primar 
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