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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 2 din data: 24.03.2017 

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru anul 2017 
 

Consiliul Local al Comunei Socodor, întrunit în şedintă ordinară la data de 31.03.2017 

 

-  expunerea de motive nr. 905/24.03.2017  a  Primarului  Comunei Socodor; 

-  analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.904 din 24.03.2017 prin care biroul secretariat   

propune organigrama și statul de funcții pentru anul 2017; 

-  prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 91 alin. (2) lit. a) şi ale art.107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;  

 - prevederile art. 13 şi ale art. 15 din Legea nr. 284/2010, Lege - Cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare; 

-  prevederile art.1 alin.(1) și alin.(2) din O.U.G.nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

precum și modificarea și completarea unor acte normative; 

-  organigrama și statul de funcții avizate de către A.N.F.P. conform aviz 4099/2015; 

-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

           În temeiul art. 45 alin (1)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art. 1.  Se aprobă  organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului 

Comunei Socodor, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.       

     Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana responsabilă cu 

resurse umane din apararul de specialitate al Primarului Comunei Socodor. 

    Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi responsabilului cu resursele umane şi se  duce la 

cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se 

comunică cu Instituţia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

 

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                                     
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EXPUNERE DE MOTIVE 

  La proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

al aparatului de specialitate al primarului Comunei Socodor 

 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.”a” al Legii nr. 215/2001, 

republicată, privind administraţia publică locală, consiliul local  îndeplineşte atribuţii privind 

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

serviciilor publice de interes local. 

După cum rezultă din organigrama şi statul de funcţii aprobate anterior și 

propunerile pentru anul 2017, numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate al 

primarului este de 31, din care: 

- primar 

- viceprimar 

- funcţii publice de conducere: 1 (secretar), din care 1 ocupat; 

- funcţii publice de execuţie (FPE): 11 din care 4 ocupate; 

- funcţii contractuale (PC): 17 din care 11; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, (r2), precum şi a Legii  nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţii publice, a funcţiilor publice în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, prevederile art. 13 şi ale art. 15 din Legea nr. 284/2010, 

Lege - Cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare,  prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 99/2016 privind 

unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, prevederile art.1 alin.(1) și alin.(2) din 

O.U.G.nr.2/2017  privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea 

unor acte normative, organigrama și statul de funcții avizate de către A.N.F.P. conform aviz 

4099/2015, propun spre aprobare Consiliului Local Socodor a organigramei așa cum este 

prezentată în tabelel anexă la proiectul de hotarâre. 

Statul de personal cuprinde un număr de 31 posturi bugetare. Numărul maxim de 

posturi din aparatul de specialitate al primarului comunei Socodor propus a fi actualizat în 

funcţie de complexitatea sarcinilor ce revin autorităţii, cu modificările prezentate  mai sus, se 

prezintă astfel: 

 

- Primar; 

- Viceprimar; 

- funcţii publice de conducere: 1 (secretar), din care 1 ocupat; 

- funcţii publice de execuţie (FPE): 11 din care 4 ocupate; 

- funcţii contractuale (PC): 17 din care 11; 

Faţă de cele de mai sus, propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre şi anexele privind  organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Socodor. 

 

Primar, 

Jura Ioan Dimitrie 
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REFERAT 

privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru anul 2017 
 

Subsemnatul Crișan Gheorghe , având funcția de secretar în cadrul Primăriei Comunei 

Socodor, în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.”a” al Legii nr. 215/2001, republicată, 

privind  administraţia publică locală, consiliul local  îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi 

funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

local. 

După cum rezultă din organigrama şi statul de funcţii aprobate anterior și propunerile pentru 

anul 2017, numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primarului este de 31, din care: 

- primar 

- viceprimar 

- funcţii publice de conducere: 1 (secretar), din care 1 ocupat; 

- funcţii publice de execuţie (FPE): 11 din care 4 ocupate; 

- funcţii contractuale (PC): 17 din care 11; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), 

precum şi a Legii  nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţii publice, a funcţiilor publice în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 

prevederile art. 13 şi ale art. 15 din Legea nr. 284/2010, Lege - Cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,  prevederile art. 1 

din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, prevederile art.1 alin.(1) și alin.(2) 

din O.U.G.nr.2/2017  privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor 

acte normative, organigrama și statul de funcții avizate de către A.N.F.P. conform aviz 4099/2015, 

propun spre aprobare Consiliului Local Socodor a organigramei așa cum este prezentată în tabelel 

anexă la proiectul de hotarâre. 

Statul de personal cuprinde un număr de 31 posturi bugetare. Numărul maxim de posturi din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Socodor propus a fi actualizat în funcţie de 

complexitatea sarcinilor ce revin autorităţii, cu modificările prezentate  mai sus, se prezintă astfel: 

 

- Primar; 

- Viceprimar; 

- funcţii publice de conducere: 1 (secretar), din care 1 ocupat; 

- funcţii publice de execuţie (FPE): 11 din care 4 ocupate; 

- funcţii contractuale (PC): 17 din care 11; 

Faţă de cele de mai sus, propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre şi anexele 

privind  organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Socodor. 

 

 

 

Secretar, 

Crișan Gheorghe 

 


