
Data:_________________      Data:______________ __           Data:_________________ 

Avizat,                                     Raport de specialitate            Avizat 

Secretar,                                                                                  Comisia nr.1 

                                                                                                  Presedinte, 

 

                                                                                                   Comisia nr.2 

                                                                                                  Presedinte, 

 

                                                                                                  Comisia nr.3 

                                                                                                  Presedinte, 

 
 CONSILIUL LOCAL ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, CP: 117005 , Cod Fiscal: 4121978, 

Tel./Fax: 0248 / 735005 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de 

specialitate al Primarului  comunei Albestii de Arges, judetul Arges 

 

Consiliul Local al comunei Albestii de Arges, Judetul Arges. 

            Având în vedere: 

     - referatul de aprobare inregistrat sub nr. 6423 / 15.10.2019, al d-lui primar, Popa Gabriel;               

    Tinand seama de avizele favorabile al comisiilor de specialitate 1, 2 si 3 ale Consiliului 

Local Albestii de Arges;  

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(3) lit.c), art. 139, art.196 alin.(1) lit.a), art.242 

alin.(1), art.610 si art.611  din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, 

     

PROPUNE: 

 Art.1.Se stabileste functia publica specifica de conducere de secretar general al unitatii 

administrative teritoriale, prin transformarea functiei publice de conducere de secretar U.A.T. 

conform prevederilor art.390 alin.(2) si art. 611 alin.(1) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 

administrativ. 

 Art.2.Se stabileste functia publica de executie de inspector superior, ocupata de catre 

domnul Stefan Cristian, in functie publica de consilier achizitii publice, grad professional 

superior, conform prevederilor art.610 din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ. 

 Art.3.Se aproba trecerea functiei publice de consilier achizitii publice mentionata la 

art.2, in cadrul Compartimentului Achizitii Publice si trecerea functiei publice vacante de 

executie de inspector principal din cadrul Compartmentului Achizitii Publice, in cadrul 

Compartimentului Contabilitate din Cadrul Biroului Contabilitate.din aparatul de specialitate 

al Primarului comunei Albestii de Arges. 

 Art.4.Se modifica in mod corespunzator Organigrama si Statul de functii al aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Albestii de Arges, conform anexelor 1 si 2, care fac 

parte integranta din prezenta hotarare. 

           Art.5.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Arges şi 

afişată pe site-ul Comunei Albestii de Arges: albestiidearges.ro pentru aducerea la cunostinta 

publica. 

POPA GABRIEL 

 

                                                                Initiator proiect, 

Primar, 

 

 



 
 

PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, CP 117005 , Cod Fiscal 4121978, 

Tel./Fax 0248 735005 

 

 

Nr.6428/ 15.10.2019 

Raport de specialitate privind  

privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de 

specialitate al Primarului  comunei Albestii de Arges, judetul Arges 

 

 

Avand in vedere: 

-   referatul de aprobare inregistrat sub nr. 6423 / 15.10.2019, al d-lui primar, Popa Gabriel;   

-   prevederile O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, 

     ART.129 

    Atribuţiile consiliului local 

    (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 

interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 

administraţiei publice locale sau centrale. 

    (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

    a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de 

interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

    c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de 

funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, 

reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 

reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora; 

                ART.242 

    Dispoziţii generale aplicabile secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale 

    (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a 

municipiilor are un secretar general salarizat din bugetul local, funcţionar public de 

conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau ştiinţe politice, ce asigură 

respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, 

stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliului 

judeţean, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele 

din cadrul acestora. 

  ART.610 
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de 

la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să stabilească funcţia publică/funcţiile 

publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor publice 

de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau 

prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în 

situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii 

publice mai mult de 50%. 

    (2) Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice în condiţiile alin. (1) 

ocupă funcţii publice care implică desfăşurarea de activităţi de achiziţie publică, în proporţie 

mai mare de 50% din atribuţiile aferente funcţiei publice, vor fi numiţi în funcţiile publice de 

consilier achiziţii publice în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. 

(1). 



 

    ART.611 

    (1) Autorităţile publice locale au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data 

intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să aprobe structura organizatorică prin care se 

stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al unităţii administrativ- 

teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

    (2) Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice potrivit alin. (1) sunt 

numiţi în funcţiile publice generale de secretari ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale se reîncadrează în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. 

(1) în funcţiile publice specifice de secretari generali ai unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale, cu menţinerea drepturilor salariale prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

    (3) Condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute la art. 468 alin. (2), precum şi 

condiţiile de studii prevăzute la art. 465 alin. (3) nu se aplică funcţionarilor publici care au 

îndeplinit condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice la data numirii pe 

durată nedeterminată în funcţia publică. 

    (4) Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice în condiţiile alin. (1) 

sunt numiţi pe perioadă determinată în funcţiile publice generale de secretari ai 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reîncadrează în funcţiile publice specifice 

de secretari generali ai unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale până la expirarea 

perioadei pentru care au fost numiţi. 

Propun: 

- stabilirea functiei publice specifice de conducere de secretar general al unitatii 

administrativ teritoriale, prin transformarea functiei publice de conducere de secretar 

U.A.T. conform prevederilor art.390 alin.(2) si art. 611 alin.(1) din O.U.G. nr.57 / 2019 

privind Codul administrativ. 

-  stabilirea functiei publice de executie de inspector superior, ocupata de catre domnul 

Stefan Cristian, in functie publica de consilier achizitii publice, grad professional 

superior, conform prevederilor art.610 din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 

administrativ. 

-  trecerea functiei publice de consilier achizitii publice mentionata la art.2, in cadrul 

Compartimentului Achizitii Publice si trecerea functiei publice vacante de executie de 

inspector principal din cadrul Compartmentului Achizitii Publice, in cadrul 

Compartimentului Contabilitate din Cadrul Biroului Contabilitate.din aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Albestii de Arges. 

Tinand seama de cele mentionate mai sus, va propun spre dezbatere si aprobare, 

Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de 

specialitate al Primarului  comunei Albestii de Arges, judetul Arges 

. 

 

 

Cons. Jur.sup., 

Vasile Crina-Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, CP 117005 , Cod Fiscal 4121978, 

Tel./Fax 0248 735005 

 

 

Nr. 6423 / 15.10.2019 

Referat de aprobare 

La proiectul de hotarare 

privind desemnarea pentru anul scolar 2019-2020 a reprezentantilor Consiliului 

local al Comunei Albestii de Arges, ca membri in Consiliul de administratie al Scolii 

Gimnaziale a Comunei Albestii de Arges, judetul Arges 

 

 

Avand in vedere prevederile art. 129 alin.(3) lit.c), art. 139, art.196 alin.(1) lit.a), 

art.242 alin.(1), art.610 si art.611  din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, 

Propun: 

- stabilirea functiei publice specifice de secretar general al unitatii administrativ teritoriale, 

prin transformarea functiei publice de conducere de secretar U.A.T. conform prevederilor 

art.390 alin.(2) si art. 611 alin.(1) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ. 

-  stabilirea functiei publice de executie de inspector superior, ocupata de catre domnul 

Stefan Cristian, in functie publica de consilier achizitii publice, grad professional 

superior, conform prevederilor art.610 din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 

administrativ. 

-  trecerea functiei publice de consilier achizitii publice mentionata la art.2, in cadrul 

Compartimentului Achizitii Publice si trecerea functiei publice vacante de executie de 

inspector principal din cadrul Compartmentului Achizitii Publice, in cadrul 

Compartimentului Contabilitate din Cadrul Biroului Contabilitate.din aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Albestii de Arges. 

În temeiul prevederilor art.136 alin.(1): „(1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de 

primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le 

propun, cu sprijinul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. ” 

Tinand seama de cele mentionate mai sus, va propun spre dezbatere si aprobare, 

Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de 

specialitate al Primarului  comunei Albestii de Arges, judetul Arges 

. 

 

 

 

PRIMAR, 

Popa Gabriel 


