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ROMÂNIA         Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ         Secretar, 
COMUNA CRASNA                              Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL        
    

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 7463/22.07.2019. 

privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Crasna  

Consiliul local al comunei Crasna: 

  Având în vedere: 
-  expunerea de motive a primarului cu nr…………;  
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr..............; 
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- Prevederile art.III și VI din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precm și pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, cu modficiările și completările ulterioare; 
- prevederile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) și art.139 coroborate cu art.610 și art.611  
din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 
privind Codul administrativ,  

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Crasna, conform anexelor nr. 1 şi nr.2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se modifică anexa nr.1 la Hotărârea consiliului local nr.5/29.01.2019 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
familiei ocupaționale ”Administrație” din primăria Crasna și din serviciile publice din 
subordinea consiliului local, în sensul că la poziția I, lit.a) punctul 1 se va trece funcția 
specifică de conducere de ”secretar general al unității administrative teritoriale Comuna 
Crasna” în loc de funcția publică de conducere de ”secretar al unității administrative – 
teritoriale”, iar la lit.b) nr.crt.1 se va trece ”inspector/consilier achiziții publice/polițist local” 
în loc de ”inspector/polițist local”. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei. 
Art.4.Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
- Primarul comunei; 
- Compartiment Buget –Contabilitate – Resurse umane; 
- A.N.F.P; 
- www.primariacrasna.ro; 
- Dosarul ședinței. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

BOGYA MIKLÓS 
Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 
abţineri............. 
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ROMÂNIA                  
JUDETUL SĂLAJ                  
COMUNA CRASNA  
PRIMAR        
NR…. 

REFERAT DE APROBARE  
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Crasna 
 
 La data de 5 iulie 2019 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență a Guvernului privind 
Codul administrativ, act normative care abrogă Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, și totodată aduce o serie de modificări privind denumirea unor funcții 
publice din aparatul de specialitate al primarului. 

Prin art.611 din același act normativ, autoritățile publice locale au obligația ca în 
termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare, să aprobe structura structura 
organizatorică prin care se stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al unităţii 
administrativ - teritoriale, prin transformarea funcţiei publice generale de secretar al unităţii 
administrativ – teritoriale. 

Potrivit art.610 alin. (1) din același act normativ, autorităţile şi instituţiile publice au 
obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare să stabilească 
funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor 
publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 
50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei publice de consilier achiziţii publice în 
situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii 
publice mai mult de 50%.  

Având în vedere aceste prevederi legale se impun următoarele: 
- Stabilirea funcției specifice de conducere de secretar general al unității administrativ 

teritoriale Comuna Crasna, prin transformarea funcției publice generale de secretar al 
unității administrativ teritoriale, funcție publică ocupată de Lazar Veturia. 

- Stabilirea funcției publice de execuție de consilier achiziții, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul compartimentului achiziții publice prin transformarea funcției 
publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, ocupată de Vekas 
Albert Levente.  

- Numirea titularilor funcțiilor în noile funcții de face prin Dispoziția primarului, 
conform art.610 alin.(2) și art.611 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
privind Codul administrativ, în termen de 30 de zile de la transformarea acestora. 
Luând în considerare cele prezentate și dispozițiile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun 
Consiliului local aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 
organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna. 

 
PRIMAR, 

BOGYA MIKLÓS 
 
 
 
 

ROMÂNIA          APROB  
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JUDETUL SĂLAJ         PRIMAR  
COMUNA CRASNA         BOGYA MIKLOS 
NR…. 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Crasna 
 
 

În conformitate cu prevederile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consilul local aprobă 
organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, precum și ale 
instituțiilor publice din subordinea sa. 
 Ca urmare a prevederilor art.610 și art.611 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local aprobă,  în termen de 120 de zile de la 
intrarea în vigoare a acestuia stabilirea funcției specifice de conducere de secretar general al 
unității administrativ teritoriale Comuna Crasna, precum și funcția publică de execuție de 
consilier achiziții publice. 

Având în vedere aceste prevederi legale se impun următoarele: 
- Stabilirea funcției specifice de conducere de secretar general al unității administrativ 

teritoriale Comuna Crasna, prin transformarea funcției publice generale de secretar al 
unității administrativ teritoriale, funcție publică ocupată de Lazar Veturia. 

- Stabilirea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad 
profesional superior în cadrul compartimentului achiziții publice prin transformarea 
funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, ocupată de 
Vekas Albert Levente.  

- Numirea titularilor funcțiilor în noile funcții de face prin Dispoziția primarului, 
conform art.610 alin.(2) și art.611 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
privind Codul administrativ, în termen de 30 de zile de la transformarea acestora. 
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei,  luând în considerare cele 

prezentate și dispozițiile art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun Consiliului local aprobarea 
Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna, în forma prezentată. 

 
 

Compartiment buget-contabilitate-resurse umane: 
Inspector, 

Solyom Zsuzsanna 
 

 


