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     HOTĂRÂREA  NR.  54/2020 

privind  actualizarea statului de functii al aparatului de specialitate  

al primarului comunei Santamaria-Orlea,  judeţul Hunedoara 

 

Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara din 

data de 30.07.2020; 

Analizand Proiectul de hotarare nr. 54/2020 si Referatul de aprobare nr. 54/22.06.2020  intocmit 

de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei 

hotarari privind  actualizarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Santamaria-Orlea,  judeţul Hunedoara;  

         Avand in vedere raportul nr. 54/22.06.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea; 

         Luand in considerare: 

-avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si agricultura 

inregistrat in registrul special sub nr.41/30.06.2020 ; 

-avizul comisiei pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, 

munca si protectie sociala inregistrat in registrul special sub nr.44/30.06.2020 ; 

-avizul comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, protectie copii, tineret si sport  activitati social-

culturale inregistrat in registrul special sub nr.47/30.06.2020 ; 

- Dispozitia nr. 40/2020 privind angajarea numirea d-lui VASIU ALEXANDRU EMANUEL, in 

functia contractuala de executie de sofer microbuz, studii medii, treapta I, gradatia 5, Compartiment 

administrativ si gospodarire comunala, in aparatul de specialitate al primarului comunei Santamaria-

Orlea ; 

- Dispozitia nr. 48/2020 privind promovarea doamnei CRISAN LARISA avand functia 

contractuala bibliotecar, de la gradul I, la grad IA, incepand cu 01 iunie 2020 ca urmare a admiterii 

promovarii examenului; 

Tinand cont de prevederile art. 11, anexei nr. VII, CAP. I, lit. A, pct.4, lit.b  din Legea nr. 

153/2017 privind  salarizarea personalului platit din fonduri publice, art.385 alin.(3), art.386, art. 387, art. 

538 - 540  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 În temeiul  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit c), art. 139, alin. 1 si 3, lit. a, coroborat cu 

art. 5, lit. ee, art. 196 alin.(1) lit.a) si art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  

HOTĂRĂŞTE: 

  

 Art.1. Se aprobă actualizarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului  

comunei Santamaria-Orlea, conform Statului de functii, anexa la prezenta hotarare. 

 

Art.2. În structura aparatului de specialitate al primarului comunei Santamaria-Orlea, se 

modifica urmatoarele: 

1. Postul de “Sofer” in cadrul Compartimentului administrativ si gospodarire comunala, va 

aparea « ocupat » de catre d-l VASIU ALEXANDRU EMANUEL; 

2. Postul de « bibliotecar » va fi cu Grad profesional IA; 

 

Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul  legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia 

Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
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  Art.4. Prezenta hotarare se comunica Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara, Primarului 

comunei Santamaria-Orlea, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Compartimentului buget, 

finante, contabilitate, persoanei responsabile cu resursele umane  si se va publica la vizierul si pe site-ul 

institutiei. 

 

 

Santamaria-Orlea,  la 30 iunie 2020 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                              COMTRASEMNEAZA, 

                     PESCARI ION                                                   SECRETAR GENERAL,             

                                                                                             BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea simpla (7 consilieri) Adoptata prin vot deschis. 

Total consilieri în funcţie: 13 

Consilieri prezenţi: 13 

Pentru: 13 

Impotrivă: 0 

Abţineri: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


