ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SANTAMARIA-ORLEA
CONSILIUL LOCAL
337440, Santamaria-Orlea, nr.130, Tel./Fax:0254770630/777310 Email: primariasintamariaorlea@yahoo.ro

HOTĂRÂREA NR. 80/2020
privind aprobarea modificarii si actualizarii structurii organizatorice a 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 21.10.2020;
Analizand Proiectul de hotarare nr. 81/2020 si Referatul de aprobare nr. 81/15.10.2020 intocmit
de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei
hotarari privind modificarea si actualizarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al
primarului comunei Santamaria-Orlea, judeţul Hunedoara;
Avand in vedere raportul nr. 81/15.10.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul
aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea si Avizul comisiei pentru administratie
publica locala, juridica si de disciplina, inregistrat sub nr. 86/21.10.2020;
-dispozitia primarului nr. 83/2020 privind angajarea d-nei Iakab Diana Geta pe postul de
Referent de specialitate din cadrul Compartimentului ahizitii publice, investitii si fonduri structurale ca
urmare a promovarii concursului;
- Dispozitiile primarului nr. 95 si 96/2020 privind modificarea raporturilor de serviciu ale d-lor
Vladut Ionela Dalia si Balica Silvia katarina ca urmare a promovarii;
- adresa ANFP nr. 28214/2020 inregistrata sub numarul 4230/15.09.2020 prin care ni se solicita
organizarea unei structuri functionale cu atributii in gestiunea curenta a resurselor umane si functiilor
publice
Luand in considereare adresa Institutiei Prefectului judetul Hunedoara nr. 1869/24.02.2020, prin
care se comunica ca numarul maxim de posturi stabilit pentru anul 2020 este de 30 posturi, din care 1
post este prevazut in proiecte.
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 modificarea si actualizarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul
de specialitate al primarului comunei Santamaria-Orlea, conform Anexelor 1 şi 2.
Art.2. În structura aparatului de specialitate al primarului comunei Santamaria-Orlea, se
modifica urmatoarele:
1- compartimentul Buget, finante, contabilitate se va denumi “Buget, finante, contabilitate si
resurse umane”.
2- postul de Consilier achizitii publice din cadrul Compartimentului achizitii publice, investitii si
fonduri structurale ocupat de catre d-na Vladut Ionela Dalia va avea gradul profesional “superior”;
3- postul de Inspector din cadrul Compartimentului asistenta sociala ocupat de catre d-na Balica
Silivia Katarina, va avea gradul profesional “superior”;
4- postul de Referent de specialitate din cadrul Compartimentului ahizitii publice, investitii si
fonduri structurale va aparea ocupat de catre d-na Iakab Diana Geta.
Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.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.
Art.5 Prezenta hotarare poate fi atacata conform procedurii si termenelor prevazute de Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6 Prezenta se comunica:
- Primarului comunei Santamaria-Orlea,
- Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara,
- ANFP in termenul legal;
- persoanei responsabile cu resursele umane;
- se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe site-ul primariei.

Santamaria-Orlea, la 21 octombrie 2020

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PETRESC MIRCEA NEONEL

COMTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
BULTEAN VASILE ALINEL
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