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HOTĂRÂREA Nr.92 din  30 septembrie 2019 

privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Socodor, a serviciilor publice de interes local şi structurilor funcționale subordonate 

Consiliului local Socodor și aprobarea statului de funcţii și a organigramei 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30 septembrie 2019 

   

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, inițiator al proiectului de hotărâre, 

înregistrat cu nr.2543/23.09.2019; 

- referatul de specialitate întocmit de doamna Tîlmaciu Nela Daniela,inspector de specialitate 

din cadrul Primariei Socodor și domnul Crișan Gheorghe secretar, înregistrat sub nr.2.544/ 

23.09.2019; 

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

Socodor; 

- adresa nr.3341/2019 transmisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Arad, înregistrată la 

Primăria Socodor cu nr.1277/06.05.2019, prin care se comunică numărul maxim de posturi 

pentru anul 2019, alocat Primăriei comunei Socodor; 

- prevederile art.129 alin.2 lit.a), art.406, art.610 alin.(1), art.611 și art.612 din din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederilor art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Votul „pentru” a 11 consilieri, fiind îndeplinită condiția de majoritate simplă, cerută 
de prevederile art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 În temeiul art.139 alin.(1) și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                        H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se reorganizează aparatul de specialitate al Primarului comunei Socodor, 

serviciile publice de interes local şi structurile funcționale subordonate Consiliului local 

Socodor, după cum urmează: 

1.Transformarea, conform art. 406 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, a 

postului de natură contractuală de inspector de specialitate din cadrul Compartimentului 

Financiar contabil, impozite și taxe, ocupat de către doamna Ilieși Brigitta Claudia, în 

funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul asistent; 

2. Desființarea funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad superior (ID 

439137) din cadrul Compartimentului Administrativ și Resurse Umane. Se redenumește 

compartimentul din ”Compartimentul Administrativ și Resurse Umane” în 

”Compartimentul Administrativ”. 
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3. Desființarea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad principal (ID 

439133) din cadrul Compartimentului Financiar contabil, impozite și taxe. 

4. Înființarea compartimentului ”Compartimentul Monitorul Oficial Local” cu o  

funcție publică de execuție, inspector, clasa I, grad asistent, vacant, conform art.3 alin.1 

din Anexa 1 la O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

5. Compartimentul Audit va fi redenumit ”Compartiment Audit Public Intern”;  

6. Transformarea funcției publice de conducere de secretar U.A.T., ocupat de către 

domnul Crișan Gheorghe (ID 278609), în funcție publică specifică de secretar general 

al unității administrativ teritoriale, conform art.611 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ;  

7. Transformarea funcției publice de execuție de inspector clasa I gradul asistent din 

cadrul Compartimentului Achiziții Publice, vacant (ID 439131) în funcție de consilier 

achiziții publice, clasa I, gradul asistent, conform art.610 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

8. Desființarea compartimentului juridic și implicit desființarea  postului contractual 

vacant de inspector din cadrul compartimentului. 

9. Desființarea postului contractual de Administrator baza sportivă, vacant,  din cadrul 

compartimentului ”Cultură și sport”. 

10. Înființarea postului contractual de Director din cadrul ”Club Sportiv Socodor”,  

referent, treapta profesională  IA, studii medii. 

Art.2 Se aprobă statul de funcţii şi organigrama aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Socodor, serviciilor publice de interes local şi structurilor funcționale din subordinea 

Consiliului local Socodor, conform anexelor 1 şi 2, părţi integrante ale prezentei hotărâri.  

Art.3 Se aprobă numărul maxim de posturi pe anul 2019 pentru aparatul de specialitate al 

Primarului comunei Socodor, serviciilor publice de interes local şi structurilor funcționale din 

subordinea Consiliului local Socodor, după cum urmează:  

- Demnitari – 2;  

- Nr. total de funcţii publice – 13, din care:  

- Nr. total de funcţii publice specifice de conducere – 1, 

- Nr. total de funcții publice specifice de execuție – 1,  

- Nr. total de funcţii publice de execuţie – 7,  

- Nr. total de funcții publice exceptate potrivit art.III alin (2) și anexă pct.2 lit.c din O.U.G. nr. 

63/2010 – 4 funcții publice de execuție;  

- Nr. total de posturi contractuale – 18, din care:  

- Nr. total de posturi contractuale de execuţie – 8,  

- Nr. total de posturi contractuale exceptate potrivit art.III alin (2) și anexă pct.4 din O.U.G. nr. 

63/2010 – 10.  

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana 
responsabilă cu resurse umane din apararul de specialitate al Primarului Comunei Socodor. 

Art.5 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. 
          

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR , 
                               CONSILIER                                            CONTRASEMNEAZĂ 

              MUREȘAN ADRIAN MARIUS                            CRIŞAN GHEORGHE       
 


