ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BATRANA
HOTĂRÂREA NR. 28/2019
privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii si a numarului de personal pentru aparatul
de specialitate al Primarului Comunei Batrana,judetul Hunedoara
Consiliul Local al Comunei Batrana, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară la data de 30
septembrie 2019.
Avand in vedere referatul de aprobare cu nr.79/26.08.2019 cu privire la necesitatea adoptarii unei
hotarari privind modificarea structurii organizatorice a unitatii administrativ-teritoriale,prin aprobarea
organigramei, a statului de funcţii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Batrana,judetul Hunedoara,intocmit de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.27/26.08.2019 privind aprobarea organigramei, a statului
de funcţii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei
Batrana,judetul Hunedoara initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.
Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.81/02.09.2019 intocmit de compartimentul financiar
contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.949/30.09.2019 al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și de prevederile
Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
Analizând prevederile art. 610 alin. (1) și ale art. 611 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, din care reiese necesitatea adoptării unei hotărâri privind modificarea structurii
organizatorice a unității administrativ-teritoriale, se impune modificarea organigramei ,a statului de
funcţii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Batrana, cu
următoarele modificări :
Luând în considerare Referatul de aprobare, se impun următoarele modificări în cadrul Primăriei
comunei Batrana:
1.Stabilirea funcţiei publice specifice de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale,
prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al unităţii administrativ- teritoriale, conform art.
611 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art. 242 alin. (1), art.
243 și art. 390 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , conform căruia funcţia
publica de secretar general al unităţii administrativ -teritoriale este funcţie publica de conducere specifica.
Funcţionarul public care la data aprobării structurii organizatorice este numit/ă în funcţia publica
generala de secretar al unitatii administrativ-teritoriale comuna Batrana, va fi reîncadrat/ă în maximum
30 de zile de la aprobarea modificării structurii organizatorice, în funcţia functiapublica de secretar
general al unităţii administrativ-teritoriale, cu menţinerea drepturilor salariale prevăzute în Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Stabilirea funcţiei publice specific de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional
principal, prin transformarea funcţiei publice de execuție de referent ,clasa III,grad profesional
principal din cadrul Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului, conform prevederilor art. 392
alin. (1) coroborat cu prevederile art. 610 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit
căruia autoritatile si institutiile publice au obligatia sa stabileasca funcţia publica de execuţie de consilier
achizitii publice prin schimbarea denumirii functiilor publice de executie care are în atribuţiile postului
activităţi de achiziţie publica mai mult de 50%, sau prin transformarea ori infiintarea functiei publice de

consilier achizitii publice in situatia in care nu exista functii publice de executie cu atributii aferente
activitatii de achizitii publice mai mult de 50% .
Funcţionarul public care la data aprobării structurii organizatorice este numit/ă în funcţia publica
de execuție de referent ,clasa III,grad profesional principal din cadrul Compartimentului Urbanism si
amenajare teritoriu, funcție care implică desfăşurarea de activităţi de achiziţie publica , în proporţie mai
mare de 50% din atribuţiile aferente funcţiei publice, va fi numit/ă în funcţia publica de consilier achiziţii
publice, clasa I, grad profesional principal, în maximum 30 de zile de la aprobarea modificării structurii
organizatorice, cu menţinerea drepturilor salariale prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările
şi completările ulterioare.
Tinand cont de adresa nr.3374/04.04.2019 a Instiutiei Prefectului judetul Hunedoara ,prin care a
fost comunicat un numar de 10 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Batrana,judetul Hunedoara.
Având în vedere faptul că, în urma concursului de promovare in grad profesional , organizat în
data de 05.08.2019, pentru promovarea in funcţia publica de executie de consilier juridic,clasa I,grad
profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana, doamna Barb
Camelia Cosmina a fost declarată admisa, conform raportului final nr.837/08.08.2019, întocmit de
comisia de examinare;
Având în vedere faptul că, în urma concursului de promovare in grad profesional , organizat în
data de 05.08.2019, pentru promovarea in funcţia publica de executie de referent,clasa III,grad
profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana, domnul Dobra
Marius Florin a fost declarată admis, conform raportului final nr.838/08.08.2019, întocmit de comisia de
examinare;
Tinand cont de Dispozitia nr.24/2019 privind modificarea raportului de serviciu prin promovare in
grad profesional al doamnei Barb Camelia Cosmina din functia publica de executie de consilier juridic
,clasa I,grad profesional asistent în funcţia publica de executie consilier juridic,clasa I, grad profesional
principal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara si de
Dispozitia nr.25/2019 privind modificarea raportului de serviciu prin promovare in grad profesional al
domnului Dobra Marius Florin din funcia publica de executie de referent ,clasa III,grad profesional
principal în funcţia publica de executie referent,clasa III, grad profesional superior, din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Batrana,judetul Hunedoara
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin.
(1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul rofessionale;

HOTARASTE :
Art.I Se aprobă organigrama , statului de funcţii si numarul de persoanal pentru aparatul de
specialitate al Primarului Comunei Batrana ,judetul Hunedoara , conform Anexelor nr.1-2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre,dupa cum urmeaza:
1. Stabilirea funcţiei publice specifice de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale,
prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al unităţii administrativ- teritoriale
2. Stabilirea funcţiei publice specifice de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional
principal, prin transformarea funcţiei publice de execuție de referent ,clasa III,grad profesional
principal din cadrul Compartimentului Urbanism si amenajare teritoriu.
3. Promovarea in grad profesional al doamnei Barb Camelia Cosmina din functia publica
de executie de consilier juridic ,clasa I,grad profesional asistent în funcţia publică de executie
consilier juridic,clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului financiar contabiljuridic.

4. Promovarea in grad profesional al domnului Dobra Marius Florin din functia publica de
executie de referent ,clasa III,grad profesional principal în funcţia publica de executie
referent,clasa III, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului agricol.
Art.II Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Batrana,
prin compartimentele de specialitate;
Art.III La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari,se abroga Hotararea
Consiliului Local al comunei Batrana nr.8/2016 prin care a fost aprobata organigrama,statul de functii si
numarul de personal al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Batrana.
Art.IV Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004.
Art.V Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici,Primarului Comunei Batrana,, Compartimentului financiar contabiljuridic din cadrul Primăriei comunei Batrana și se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul
Primariei.
Batrana la 30 septembrie 2019

PRESEDINTE DE SEDINTA
Bistrian Petru Dorel

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL AL UAT

Nr.consilieri locali in functie:9 din care nr.consilieri locali prezenti:8
Hotarare adoptata in data de 30 septembrie 2019 prin sistemul de vot deschis cu majoritate absoluta,cu 8
voturi pentru,niciunul impotriva.

