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aprobarea organigramei, a statului de funclii si a numirului de personal pentru aparatul de
specialitate at primirului Comunei Baia de Cris ,a Serviciului voluntar pentru situatii de urgenld
si a Serviciului de alimentare cu apd si canalizare aflate in subordinea Consiliului Local.
Consiliul local al comunei Baia de Cris ,judetul Hunedoara;
Avind in vedere:
-proiectul de hotarire nr.5112019 privind aprobarea organigramei, a statului de funclii si
a numdrului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Baia de Cris ,a
Serviciului voluntar pentru situatii de urgentd si a Serviciului de alimentare cu apd si canalizare
aflate in subordinea Consiliului Local
- Referatul de aprobare nr.51 128119.08.2019 a primarului comunei Baia de Cris la
proiectul de hotarire apiobarea organigramei, a statului de funclii si a numirului de personal
pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Baia de Cris ,a Serviciului voluntar
pentru situatii de urgen{d si a Serviciului de alimentare cu apd si canalizare aflate in
subordinea Consiliului Local
-raportul compartimentului de resort nr.581128121.09"2019 potrivit ciruia este necesard
si oportuni aprobarea unor modificdri in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Baia de Cris, avAnd in vedere:
1. Stabilirea funcliei publice specifice de secretar general al unitalii administrativ-teritoriale,
prin transformarea funcliei publice generale de secretar al unitdlii administrativ- teritoriale,
conform art.611 din OUG nr:.5712019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art. 242 atin. (1), art. 243 si art. 390 alin. (2) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ,
conform cdruia functia publicd de secretar general al unitdlii administrativteritoriale este
funclie publicd de conducere specifica; doamna Rusu Lucia funclionar public care la data
structurii organizatorice este numita in funclia publici generald de secretar al unitdlii
la
"probarii
administrativ-teritorial'" comuna Baia de Cris, va fi reincadrata in maximum 30 de zile de
aprobarea modificdrii structurii organizatorice, in funclia publicd de conducere specificd de
secretar general al unitdlii administrativ-teritoriale, cu menlinerea drepturilor salariale
prevdzute in Legea-cadru nr. 15312017, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
2. Strnilit"a funiliei publice de executie de consilier achizitii publice, clasa l, grad profesional
profesional
debutant prin transformarea funcfiei publice de executie de inspector clasa I grad
(1)
debutant din cadrul Compartimentului achizitii publice, conform prevederilor art. 392 alin.
coroborat cu prevederile art. 010 din oUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, potrivit
ciruia funclia publicd de execu{ie care are in atribuliile postului activita{i de achizilie publicd
mai mult de 50%, va fi transformatd in func{ia publicd publica de execulie de consilier achizilii
publice, prin schimbarea denumirii funcfiei; doamna Darau Adriana-Elena, func{ionar public
de
care la data aprobdrii structurii organizatorice este numitd in funclia publicd de executie
publice,
inspector clasa I grad profesionallebutant din cadrul Compartimentului de achizitii
de
mare
propo(ie
mai
publicd,
in
functie care impliJd desfdgurarea de activitd{i de achizi{ie

50% din atribuliile aferente funcliei publice, va fi numitd in funclia publicd de consilier achizilii
publice, clasa l, grad profesional debutant, in maximum 30 de zile de la aprobarea modificarii
structurii organizatorice, cu menlinerea drepturilor salariale prevdzute in Legea-cadru nr.
15312017, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;
ravizul comisiei de specialitate Juridica si de disciplina ,protectie mediu si turism
nr.58128127.09.2019

finAnd cont de prevederile OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, precum gi de
prevederile Legii - cadru nr. 1531201 7 privind salarizarea unitari a personalului pldtit din
fonduri publice, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
Tinand cont de adresa nr.337414.04.2019. a lnstituliei Prefectului judelului Hunedoara
prin care a fost comunicat un numdr de 22 posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Baia de Cris ,a Serviciului voluntar pentru situatii de urgenld si a Serviciului de
alimentare cu apd si canalizare aflate in subordinea Consiliului Local.
in temeiul arl. 129, alin. (1), alin. (2) lit. "a", alin, (3) lit. "c", art. 139 alin. (1)9i ale art. 196
alin" (1) lit. "a" din Ordonanla de urgenla nr.5712019 privind Codul administrativ; art. 7 alin.2
din Legea nr 5212003-republicata privind transparenta decizionala in administratia publica,

HOTARASTE.
Art.1. Se aprobd organigrama, statul de funclii si numirul de personal pentru aparatul
de specialitate al Primarului Comunei Baia de Cris ,a Serviciului voluntar pentru situatii de
urgenld si a Serviciului de alimentare cu api si canalizare aflate in subordinea Consiliului
Local conform anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integrantd din prezenta hotdrAre.
Arl.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotiriri se incredinleazd Primarul Comunei
Baia de Cris, prin compartimentele de specialitate.
Art.3" La data intririi in vigoare a prevederilor prezentei hotirAri, se abrogd HotdrArea
Consiliului local al comunei Baia de Cris nr.2612019 prin care a fost aprobatd ogranigrama,
statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Baia de Cris, a Serviciului
voluntar pentru situatii de urgenld si a Serviciului de alimentare cu apd si canalizare aflate in
subordinea Consiliului Local.
Art.4. Prezenta hotirAre se comunicd lnstituliei Prefectului judelului Hunedoara,
Agenliei Na{ionale a Funclionarilor Publici, Primarului Comunei Baia de Cris si se aduce la
cunostinti publicd"
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