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HOTARAREA NR. 122/19.10.2021
Primarului
privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al
subordonate
ora_ului Ovidiu, serviciilor publice de interes local i structurilor funcionale

Consiliului local Ovidiu

Consiliul local al ora_ului Ovidiu intrunit in sedinta extraordinara convocata "

de indata" din data

de 19.10.2021:
Având în vedere:

privind aprobarea organigramei si statului de
serviciilor publice de
functii ale aparatului de specialitate al Primarului ora_ului Ovidiu,

Proiectul de hotarare

interes local

nr.

25041/18.10.2021

_i structurilor funcionale

subordonate Consiliului local Ovidiu

referatul de aprobare nr. 25039/18.10.2021 al primarului orasului Ovidiu, George Scupra;

>raportul

specialitate al compartimentului de resort

de

resurse umane

din

aparatul de specialitate

al Primarului ora_ului Ovidiu nr. 25040/18.10.2021;
adresa

nr.81556/11.12.2020, emisa de Institutia

cu

Prefectului- judetul Constanta,

cu

privire

la

posturi raportat la numarul de locuitori ai orasului Ovidiu;
nr.273/2006 privind finantele publice
nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii
si completarile
stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile
si

stabilirea numarului total de

0.U.G

pentru

locale precum

ulterioare;
In temeiul prevederilor
art.409

alin.(1), alin.(2) si alin.(3) din Codul administrativ, potrivit
i instituiile publice

"(1) Autoritile
Iucr toare

de la

m surii

dispunerea

comunic

prin

act

Ageniei Naionale

a

carora:

Functionarilor Publici, în

administrativ, orice modificare

intervenit

termen

în situaia

de 10 zile

functionarilor

publici _i afuncilor publice

functia public, modificarea,

intervenite în

(3) Modificrile

numirea in

publici se fac prin acte administrative care privesc
încetarea raporturilor de serviciu
suspendarea, sancionarea disciplinar, respectiv

intervenite în

(2) Modificrile

situaia funcionarilor

administrative emise în
situaia funciülor publice se fac prin acte

urmtoarele

situafii:

sau instituiilor
publice,
modificri în structura functilor publice din cadrul autorittilor
urmare a promovrii in clas _i a promovärii în grad profesional afunctionarilor publici;

intervenirea

transformarea
nivel

inferior

ca=

unor

unei funeii
ori

superior,

publice
cu

vacante

într-o functie

încadrarea în mumrul

public

maxim de

cu o

posturilor in condiiile prevzute

denumire

sau

într-o functie public

posturi aprobat pentru áutoritateà

public yi in fondurile bugetare anuale alocate.
modificarea caliti

alt

la art. 405-407."

sau

d=

instituic

art.

369, 370, 385 alin.(3), 391, 402, 405,
407, 408, 409, 465, 502, 507,
518, 528 din O.U.G.
nr.57/2019- privind codul administrativ;

Legii nr.153/2017- legea cadru privind salarizarea
personalului platit din
modificarile si completarile ulterioare;

fonduri

publice, cu

art.40.

alin.(1) lit.a) din Legea nr.53/2003- Codul Muncii cu
modificarile si completarile
ulterioare, conform carora angajatorul are dreptul sa stabileasca
organizarea si functionarea
unitatii.
inând

cont de

crora,

prevederile art.136 din OUG
"proiectele de hotrâri _i referatele

57/2019
de

privind Codul Administrativ, conform
aprobare se redacteaz în conformitate cu

normele de tehnic legislativa",
în temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din OUG
S7/2019
rezult faptul c, consiliul local
adopt hotrâri,

coroborat

cu

prevederile

Functionarilor Publici,

din

privind Codul Administrativ, din care

Ordinului nr.1886/2019, al

care

pre_edintelui Agentiei Naionale a
funciilor publice locale nu este

rezult c pentru stabilirea

necesar avizul Ageniei,

art.5

lit.g) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificrile _i
completrile
ulterioare, conform crora aparatul de specialitate al primarului,
reprezint totalitatea
compartimentelor functionale, fär personalitate juridic, de la nivelul unitii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, precum i secretarul general al unittii/subdiviziunii administrativteritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia,
viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;
în conformitate

cu

prevederile

nr.273/2006 privind finanele
financiare, cu modificrile
de locuitori in anul

OUG nr.63/2010 pentru modificarea

_i completarea Legii

publice locale, precum _i pentru stabilirea unor msuri

_i completärile ulterioare, ca urmare a stabilirii medilor numrului

2019, prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul Dezvoltärii Regionale

_i Administraiei Publice, nr. 1360/2019;

pinand cont _i de prevederile Indrumrilor metodologice nr.636/1995 cu privire la modul
de încadrare a personalului din sectorul bugetar potrivit statului de functi care se aprobd

anual, potrivit legii, cu modificrile i completrile ulterioare,
având în vedere rapoartele finale ale concursurilor/examenelor organizate în anul 2021
precum i

dispoziiile

emise de Primarul ora_ului Ovidiu cu privire la numirea în funcile

publice/angajarea cu contract individual de munc, suspendarea sau încetarea raporturilor de

munc/ a contractelor individuale de munc, promovarea în grad profesional superior,

Tinand cont de:

Avizul de legalitate al secretarului general al UAT-oras Ovidiu;

ud, CON

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

In temeiul art.129 alin. (2) lit.a), alin.(3) lit.c), art.196, alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019

privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art.I Se aprob

organigrama si statul de funcii

ale aparatului de specialitate al Primarului

orasului Ovidiu, 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/stat de personal, parti
integrante ale prezentei hotrâri.
Art.2 Primarul orasului Ovidiu prin compartimentele de specialitate, va aplica procedurile legale

pentru respectarea drepturilor prevazute

de

legislatia munci, 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).

Art.4 La data intrarii in

vigoare a prezentei hotarari

isi inceteaza

aplicabilitatea prevederile HCL

oras Ovidiu cu nr.33/31.03.2021.

Secretarul orasului
va

va

comunica prezenta hotarare

tuturor

proceda la aducerea la cunostinta publica prin publicare pe
Adoptata

în

sedina

unanimitate de voturi

ordinar

a

Consiliului local al

factorilor interesati, in

site-ul

termen

ora_ului Ovidiu din data de 19. 10.2021,

Contrasemneaza,
SECRETAR GENERAL UAT

NIA

ANTONIE LAURA -ELENA

O R

Jud

cu

din totalul de 17 conslieri locali

alesi in functie.

MANOLE GHEORGHE

si

propriu www.primariaovidiu.ro.

"pentru" de catre cei 17 consilieri locali prezeni

PRESEDINTE DE SEDINTA,

legal

