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Proiect 

Nr. 185/80/S/2021. 

 

 

Hotărârea nr. .../2021 

privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului 

Vlăhiţa 

 

 

 Consiliul Local al Orașului Vlăhița, întrunit în ședință ordinară, 

 

 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 185/81/S/2021 al Primarului Orașului Vlăhița, Raportul de 

specialitate nr. 185/82/S/2021 al Compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Vlăhița și Avizul nr. .../2021 al Comisiei de specialitate juridică, 

de disciplină și protecția drepturilor omului al Consiliului Local al Orașului Vlăhița, 

 Procesul Verbal de afișare nr. 292/19.01.2021 a Proiectului de Hotărâre a Consiliului Local 

al Orașului Vlăhița privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului 

Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 

2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului Oraşului Vlăhiţa, 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului 

Vlăhiţa, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 17 din 20 februarie 2020 

privind aprobarea bugetului general al Orașului Vlăhița pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 – 

2023, precum și utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar pe anul 2019, 

 Prevederile art. 384, art. 409 alin (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (3), respectiv art. 

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

Hotărăşte: 

 

 

 Art. 1. – Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa se 

modifică conform anexei, după cum urmează: 

(1) Funcția publică de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior la 

compartimentul juridic, administrație publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Oraşului Vlăhiţa se transformă într-o funcție publică de execuție de nivel superior, respectiv în 

funcție publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional asistent. 



(2) Postul corespunzător funcţiilor contractuale de execuție, Expert gradul IA la Compartimentul 

investiții și achiziții publice, protecție civilă se transformă într-un post corespunzător funcţiilor 

contractuale de execuție, Expert gradul I. 

(3) Un post de muncitor calificat I, aflat la poziţia nr. 45 a Statului de funcţii aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa nr 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, post corespunzător 

funcţiilor contractuale de execuție, la compartimentul activități de gospodărie comunală și 

salubrizare publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița, se 

transformă într-un post de Maistru I (Șef echipă), post corespunzător funcţiilor contractuale de 

execuție. 

 Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Orașului Vlăhița. 

 Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică Primarului Orașului 

Vlăhița, Compartimentului resurse umane, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Instituției 

Prefectului Harghita, în condițiile și termenele prevăzute de lege. 

 

 Vlăhița, la 17.02.2021. 

 

 Iniţiat de: 

 Primarul Oraşului Vlăhiţa,    Avizat pentru legalitate 

 LŐRINCZ Csaba     Secretar general al Oraşului Vlăhiţa, 

        ÜLKEI Jolán Erika 



 România 

 Județul Harghita 

 Orașul Vlăhița 

 Primarul Orașului Vlăhița 

 
 

Nr. 185/81/S/2021. 

 

Referat de aprobare 

cu privire la Proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate 

al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 

din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa 

 

 În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, prin prezenta inițiem Proiectul de hotărâre privind 

modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, 

bazându-se pe următoarele 

 

Motive: 

 

 În fapt, arătăm, că Consiliul Local al Orașului Vlăhița prin Hotărârea Consiliului Local al 

Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, cum reiese și din titlul acestui act 

administrativ, a aprobat organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului 

Orașului Vlăhița. 

 Potrivit structurii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66/2019, 

la Compartimentul juridic, administrație publică există un post de funcție publică de execuție, 

referent, clasa III, grad profesional superior fiind în prezent funcție publică vacantă. 

 Datorită faptului că Orașul Vlăhița vrea să scoată la concurs postul de funcție publică de 

execuție vacantă sus menționat, ca funcție publică de execuție de clasa I, pentru că considerăm că 

aceste funcții publice de execuție necesită cunoștințe de nivel superior. 

 Din aceste considerente, cu scopul asigurării unei activităţi eficiente, prealabil demarării 

scoaterii postului la concurs, prin prezenta dorim să transformăm funcţia publică de execuţie de 

referent, clasa III, grad profesional superior la Compartimentul juridic, administrație publică într-o 

funcţie publică de execuţie, consilier, clasa I, grad profesional asistent. 

 Potrivit structurii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66/2019 

modificată cu Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 91/2020, la Compartimentul 

investiții și achiziții publice, protecție civilă există un post corespunzător funcţiilor contractuale de 

execuție, Expert gradul IA. Orașul Vlăhița vrea să scoată la concurs acest post ca post 

corespunzător funcţiilor contractuale de execuție, Expert gradul I. 

 Pentru o funcționare mai eficientă a compartimentului activități de gospodărie comunală și 

salubrizare publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița, un post de 

muncitor calificat I, aflat la poziţia nr. 45 a Statului de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Oraşului Vlăhiţa nr 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, post corespunzător funcţiilor 

contractuale de execuție se transformă într-un post de Maistru I (Șef echipă), post corespunzător 

funcţiilor contractuale de execuție. 



 Ținând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competența decizională a Consiliului 

Local al Orașului Vlăhița în această privință, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind 

modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa. 

 

 Vlăhița, la 17.02.2021. 

 

 Inițiator: 

  

 Primarul Orașului Vlăhița, 

 LŐRINCZ Csaba 



 România 

 Județul Harghita 

 Orașul Vlăhița  

 Primarul Oraşului Vlăhiţa 

 Compartimentul resurse umane 

 

 

Nr. 185/82/S/2021. 

 

 

Raport de specialitate 

referitor la Proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate 

al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 

din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa 

 

 

 În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, primind spre analiză Proiectul de hotărâre privind modificarea 

Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, facem următoarele 

observații: 

 Analizând Proiectul de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului 

Vlăhița nr. 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, inițiat de Primarul Orașului Vlăhița în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, observăm, că obiectul acestuia se referă la modificarea Statului de 

funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Orașului Vlăhița nr. 66/2019. 

  Din conținutul actului de motivare, respectiv al Referatului de aprobare nr. .../S/....02.2021, 

elaborat de Primarul Orașului Vlăhița, în calitate de inițiatorul proiectului de hotărâre, identificăm 

ca motive de fapt necesitatea modificării al Statului de funcții al aparatului de specialitate al 

Primarului Orașului Vlăhița. 

  După cum arată și inițiatorul potrivit structurii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 

Orașului Vlăhița nr. 66/2019, la Compartimentul juridic, administrație publică există un post de 

funcție publică de execuție, referent, clasa III, grad profesional superior fiind în prezent funcție 

publică vacantă. 

 Datorită faptului că Orașul Vlăhița vrea să scoată la concurs postul de funcție publică de 

execuție vacantă sus menționat, ca funcție publică de execuție de clasa I, pentru că considerăm că 

aceste funcții publice de execuție necesită cunoștințe de nivel superior. 

 Din aceste considerente, cu scopul asigurării unei activităţi eficiente, prealabil demarării 

scoaterii postului la concurs, Orașul Vlăhița vrea să transformă funcţia publică de execuţie de 

referent, clasa III, grad profesional superior la Compartimentul juridic, administrație publică într-o 

funcţie publică de execuţie, consilier, clasa I, grad profesional asistent. 

 Potrivit structurii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 66/2019 

modificată cu Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 91/2020, la Compartimentul 

investiții și achiziții publice, protecție civilă există un post corespunzător funcţiilor contractuale de 

execuție, Expert gradul IA. Orașul Vlăhița vrea să scoată la concurs acest post ca post 

corespunzător funcţiilor contractuale de execuție, Expert gradul I. 

 Pentru o funcționare mai eficientă a compartimentului activități de gospodărie comunală și 

salubrizare publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița, un post de 



muncitor calificat I, aflat la poziţia nr. 45 a Statului de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Oraşului Vlăhiţa nr 66 din 29 august 2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, post corespunzător funcţiilor 

contractuale de execuție se transformă într-un post de Maistru I (Șef echipă), post corespunzător 

funcţiilor contractuale de execuție. 

 Analizând preambulul proiectului de hotărâre, observăm, că inițiatorul a invocat prevederile 

legale din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 În ceea ce privește conținutul normativ al proiectului de hotărâre, observăm că acesta 

respectă atât cerințele de formă, cât și cerințele de fond, iar normele inițiate prin acesta se integrează 

în ansamblul legislației și nu conțin soluții care ar contraveni cu actele pe baza și în executarea 

cărora urmează să fie aprobată. 

 În concluzie, ținând cont de competența materială și teritorială a Consiliului Local al 

Orașului Vlăhița, propunem admiterea proiectului în forma inițiată. 

 

 Vlăhița, la 17.02.2021. 

 

 Inspector, 


