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HOTARAREANR. 02/05.01.2022 
privind aprobarea organigramei si statului de functii

paratului de specialitate al Primarului oragului Ovidiu, servicilor publice de interes local �i 

structurilor func�ionale subordonate Consiliului local Ovidiu, 

aleapar

echivalareafunctilor publice specifice cu functile publice generale in conformitate cu 

prin 
prevederile OUG 138/2021

Consiliul local a ora_ului Ovidiu intrunit de indata in sedinta extraordinara din data ac 

05.01.2022: 

Având în vedere:

Proiectul de hotarare nr. 141/04.01.2022 privind aprobarea organigramei si statului de funcl a 

aparatului de specialitate al Primarului ora_ului Ovidiu, serviciilor publice de interes local � 

structurilor func�ionale subordonate consiliului local ovidiu, prin echivalarea functiilor publice

specifice cu functile publice generale in conformitate cu prevederile OUG nr. 138/2021; 

referatul de aprobare nr. 140/04.01.2022 al primarului orasului Ovidiu, George Scupra,

raportul de specialitate al compartimentului de resort - resurse umane din aparatul de specialitate 

al Primarului ora_ului Ovidiu nr. 139/04.01.2022;, 

adresa cu nr.81556/11.12.2020, emisa de Institutia Prefectului- judetul Constanta, cu privire la 

stabilirea numarului total de posturi raportat la numarul de locuitori ai orasului Ovidiu;

0.U.G.138/2021-Ordonanta de urgent pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta

a Guvernului nr.57/2019-privind codul administrativ; 

O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice

locale precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 
In temeiul prevederilor: 

art.409 alin.(1), alin.(2) si alin.(3) din Codul administrativ, potrivit carora: 

) Autorit��ile �i instiru�iile publice comunic� Agenfiei Na�ionale a Func�ionarilor Publici, în termen de 10 zile 

Crätoare de la dispunerea m�surii prin act administrativ, orice modijicare intervenit� în situa�ia func�ionarilor 

publici �i a fiunc�ilor publice.
Modific�rile intervenite in situa�ia functionarilor publici se jac prin acte administrative care privesc numirea in 

Ca public�, modificarea, suspendarea, sanc�ionarea disciplinar a, respectiv incetarea raporturilor de serviciu. 

6) Mo Modific�rile intervenite in situa�ia func�iilor publicese fac prin acte administrative emise în urm�toarele situa�ii: 

enirea unor modific�ri în structura func�ilor publice din cadrul autorilä�ilor sau institu�iilor publice, ca interveni 
urmare a 4 promov�rii îin clas� �i a promov�rii in grad profesional a func�ionarilor publici; 



transformarea unei junctii publice vacante intr-o functie mublicd cu o alt� denumire sau intr-o functie pubineca ue 

nivel inferior ori superior, cu încadrarea în mum�rul maim de posturi aprobat pentru aulOrarea va "a 

public� �i in fondurile bugetare anuale alocate.

modificarea calit�tii posturilor in condijiile prev�zute la art. 405-407." 
art. 369, 370, 385 alin.(3), 391, 402, 405, 407, 408, 409, 465, 502, 507, 518, 528 din 0.00 

nr.57/2019- privind codul administrativ; 

Legii nr.153/2017- legea cadru privind salarizarca personalului platit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

art.40. alin.(1) lit.a) din Legea nr.53/2003- Codul Muncii cu modificarile si completarile 

ulterioare, confom carora angajatorul are dreptul sa stabileasca organizarea si functionarea 

unitatii. 

tinand cont de prevederile art. 136 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, conform

c�rora, "proiectele de hot�râri _i referatele de aprobare se redacteaz� în conformitate cu 

normele de tehnic� legislativ�", 

în temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, din care

rezult� faptul c�, consiliul local adopt� hot�råri, 

luand în considerare prevederile art.370 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

care stipuleaz� care sunt activitä�ile care necesit� exercitarea prerogativelor de putere public�,

coroborat cu prevederile art.539 _i art.541 din aceea_i ordonan�� de urgen��, care stipuleaza 

clasificarea, rolul _i atribu�ile personalului contractual, 

coroborat cu prevederile Ordinului nr.1886/2019, al pre_edintelui Agentiei Na�ionale a 

Functionarilor Publici, din care rezult� c� pentru stabilirea func�iilor publice locale nu este 

necesar avizul Agen�iei, 

pinand cont �i de prevederile art.544 _i art.546 lit.k) din aceea�i ordonan�� de urgen��, care 

fac referire motivate _i de prevederile art.5 lit.g) din OUG 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare, conform c�rora aparatul de 

specialitate al primarului, reprezint� totalitatea compartimentelor func�ionale, f�r� 

personalitate juridic�, de la nivelul unit�tii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum _i 

secretarul general al unitä�i/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii 

personali sau personaluil din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public 

nu fac parte din aparatul de specialitate; 

in conformitate cu prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea �i completarea Legii 

nr.273/2006 privind finan�ele publice locale, precum _i pentru stabilirea unor m�suri

financiare, cu modific�rile _i completärile ulterioare, ca urmare a stabilirii medilor num�rului 

de locuitori în anul 2019, prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul Dezvolt�rii Regionale 

_i Administra�iei Publice, nr. 1360/2019; 



_i de prevederile Indrum�rilor metodologicc nr.636/1995 cu privire la modul de incadrare -inand cont 

a personalulur an seclorul bugetar potrivit statului de functii care sc aprob� arnual, pouiv" 6** 

modific�rile �i completärile ulterioare 

-având im vedere rapoartele finale ale concursurilor/examenclor organizate in anul 2021 preeun

dispozi�ile emise de Primarul ora_ului Ovidiu cu privire la numirca în func�ile publice/angajarea u 

contract individual de munc�, suspendarca sau incctarca raporturilor de munca a conirac telor

individuale de munc�, promovarca în grad profcsional superior, 
Tinand cont de: 

Avizul de lecgalitate al secretarului general al UAT-oras Ovidiu,

Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Ovidiu,

In temeiul art.129 alin. (2) lit.a), alin.(3) lit.c), art. 139 alin.(1) . art. 196, alin.(1) lit.a) si art.L4)

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTARASTE: 

Art.l Se aproba organigrama si statul de functii ale aparatului de specialitate al Primaruu

orasului Ovidiul, serviciilor publice de interes local si structurilor functionale din subordinea Consiliului 

local al orasului Ovidiu, conform anexei 1-organigrama si anexei nr. 2 -stat functii, parti integrante ale 

prezentei hotärâri, prin echivalarea functilor publice specifice cu functiüle publice generale in 

conformitate cu prevederile OUG 138/2021 pentru modificarea si completarea OUG 57/2019- privind

cosul administrativ. 

Art.2 Primarul orasului Ovidiu prin compartimentele de specialitate, va aplica procedurile legale

pentru respectarea drepturilor prevazute de legislatia muncii, contractele de munca si Codul

administrativ. 

Art. 3 Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica tuturor factorilor 

interesati, prin toate metodele prevazute de legislatia in vigoare (publicare pe site-ul primariei, afisare la loc

Vizibil, comunicare pe baza de semnatura de primire compartimentului de resurse umane pentru ducerea la indeplinire). 

Secretarul orasului va comunica prezenta hotarare tuturor factorilor interesati, in termen legal si 

va proceda la aducerea la cunostinta publica prin publicare pe site-ul propriu www.primariaovidiu.ro. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 11 voturi "pentru si 6 "abtineri" de catre cei 17 consilieri 

locali prezenfi din totalul de 17 conslieri locali alesi in functie

Contrasemneaza, 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

SECRETAR GENERAL UAT 
ESERGHEP ERDAL

ANTONIE LAURA -ELENA

VIN 


